
 

  

Assistant Teamleader Warehouse 
Raamsdonksveer (fulltime) 

 
 
Functieomschrijving 
In de functie van assistant teamleader geef je dagelijks sturing aan je team en bij afwezigheid van de teamleader 
geef je samen met de andere assistant teamleader(s) mede leiding aan de andere teams. 
 
Je zorgt samen met de teamleader voor een optimale aansturing van mensen en middelen. Als assistent en 
meewerkend leidinggevende is je voorbeeldfunctie cruciaal qua procesmatig en secuur werken, maar ook op het 
gebied van communicatie, houding en gedrag. 
 
Je draagt zorg voor de juiste begeleiding en fungeert als een verbindend element in samenwerking tussen de 
logistieke subafdelingen. Tevens dien je de contacten met stock controller, transport en service desk te 
onderhouden om de logistieke kwaliteit te waarborgen en speciale projecten volgens de gevraagde standaard te 
fabriceren (kitten), te verpakken en te versturen.   
 
Functie inhoud 
Je gaat je in deze rol voornamelijk bezig houden met:  

 Situationeel meewerken op de werkvloer  

 Waarborgen van tijdige en correcte uitvoering van de teamtaken 

 Bij stagnatie c.q. andere belemmeringen tijdig communiceren met belanghebbenden  

 Zorgdragen voor de kwaliteit van de verschillende deelprocessen 

 Aansturen van de activiteiten en stimuleren van de medewerkers door daar zelf in te participeren 

 Nauw samenwerken met collega assistant teamleaders  

 Aanspreekpunt voor het team  

 Het voeren van jaargesprekken i.s.m. de teamleader  

 Verantwoordelijk voor de onboarding van nieuwe medewerkers 

 Mede verantwoordelijk voor het dagelijks behalen van de KPI’s (uitleverbetrouwbaarheid, tijdigheid, 
correctheid) in het CDC  

 Meedenken en meebouwen aan een voortdurende verbetering (lean) van de logistieke prestaties van het 
CDC  

 Samenwerken met service desk, stock controller en transport 

 Veiligheid en orde & netheid volgens 5S methode 

 Bijdragen aan een tijdige en goede rapportage aan de teamleider en warehouse manager 
 
  



 

  

Persoonlijke kenmerken 
Herken jij jezelf in onderstaande? 

 Proactief en hands-on  

 Goed in plannen en organiseren van zaken 

 Bereidheid tot flexibel werken (géén 9 tot 5 mentaliteit) 

 Stressbestendig  

 Gericht op kwaliteit  
 
Functie-eisen 
En voldoe je aan de volgende eisen? Dan zijn we op zoek naar jou! 

 Een afgeronde mbo-opleiding, bij voorkeur in de logistieke richting 

 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift  

 Goede beheersing van het volledige MS Office pakket  

 Bij voorkeur kennis van SAP 
 
Wij bieden 
Naast een prettige werksfeer kennen wij goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder: 

 Studiekostenregeling 

 Reiskostenvergoeding  

 Pensioenregeling 

 Collectieve zorgverzekering 

 Korting op bedrijfsfitness 

 Korting op personeelsaankopen  
 
Tevens hebben we bij itsme een personeelsvereniging waar je je vrijblijvend voor kunt aanmelden!  
 
Solliciteren 
Heb je interesse in bovenstaande vacature? Solliciteer dan via onze werken-bij pagina via 
https://itsmenederland.itsmecareers.eu/.  Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op met Eva 

van Olphen via 06 – 10031248. Een whatsappje mag ook altijd!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
 
Het kan voorkomen dat wij voor de selectieprocedure gebruik maken van social media.  

https://itsmenederland.itsmecareers.eu/

