Operationeel manager Freight (fulltime)
In deze zelfstandige functie ben je integraal verantwoordelijk voor de Freight activiteiten (pallets en
stukgoed) van één of meerdere Freight depots van GLS Netherlands. Continuïteit, kwaliteit en
stabiliteit zijn de sleutelwoorden waar je het succes van Freight, binnen GLS en voor onze klant, aan
meet. Je rapporteert aan de districtsmanager, voor wie je een goede gesprekspartner bent.
Wat ga je doen?
 Je stuurt als integraal eindverantwoordelijke op de kwaliteit en kwantiteit van de
dienstverlening binnen je gebied;
 Je levert input voor de totstandkoming en vervolgens de realisatie van de begroting en
productiecijfers van je depot(s), stuurt bij waar nodig en signaleert en rapporteert tijdig
afwijkingen van het budget.
 In opdracht van de districtsmanager onderhandel en sluit je contracten af met derden
(charters/vervoerders, uitzendbureaus, onderhoudscontracten e.d.) binnen de vastgestelde
GLS richtlijnen en wettelijke bepalingen en ziet toe op naleving van deze contracten;
 Je bent verantwoordelijk voor het personeelsmanagement (zoals het voeren van
correctiegesprekken, functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken,
salarisvoorstellen, ziekteverzuimbegeleiding, voordracht tot aanname en ontslag) binnen je
depot(s);
 Je bent betrokken bij de acquisitie en implementatie van (grote) klanten;
 Je ziet toe op een optimale ritplanning rekening houdend met relevante wet- en regelgeving.
 Je geeft (functioneel) leiding aan voormannen, planners en chauffeurs.
 Je neemt deel aan depot en/of district overstijgende projecten op het gebied van Freight.
Wat vinden wij belangrijk?
 Dat je van de hoed en de rand weet zonder de grote lijnen uit het oog te verliezen. Je hebt
dan ook naast analytische vaardigheden een gezonde ‘hands on’ mentaliteit.
 HBO werk- en denkniveau.
 Ruime ervaring in een operationeel leidinggevende- en/of plannersfunctie in het nationale
wegvervoer.
 Een enthousiaste, klantgerichte en zelfstandige persoonlijkheid die een uitdaging niet uit de
weg gaat.
 Communicatieve vaardigheden in het Nederlands (in woord en geschrift) en Engels en Duits
(spreekvaardigheid).
 Je woont gunstig ten opzichte van het midden van het land alswel ten opzichte van de
Randstad.
Wat heeft GLS Netherlands te bieden?
 Een uitdagende en dynamische functie met grote mate van vrijheid en verantwoordelijkheid
binnen een informele werkomgeving.
 Ontwikkelingsmogelijkheden.
 Passende salariëring en een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.
Heb je interesse?
Ben je geïnteresseerd in deze functie en onze organisatie? Voor meer informatie kun je telefonisch
contact opnemen met de heer Huib den Ouden (Districtsmanager West), tel: 06-11311112.
Sollicitaties met motivatie en CV kun je sturen naar General Logistics Systems Netherlands, T.a.v. de
afdeling P&O Postbus 9250, 3506 GG Utrecht of mailen naar sollicitatie@gls-netherlands.com.

GLS - innovatief, succesvol en dynamisch - Groei samen met ons!
Grenzeloze betrouwbaarheid, maximale snelheid, gegarandeerde zekerheid. Gerealiseerd door
14.000 medewerkers die door heel Europa jaarlijks meer dan 400 miljoen pakketten vervoeren en op
tijd bezorgen. Dát is GLS.
Bekijk ook onze bedrijfsfilm om een indruk te krijgen van onze organisatie en dienstverlening.

