Ben jij een flexibele en enthousiaste teamleider met ambitie die weet van aanpakken? Heb je ervaring
met leidinggeven en sta je stevig in je schoenen? Dan zoeken wij jou!

Logistiek Teamleider
Depot Rotterdam | Fulltime

In het kort
Als teamleider zorg je, samen met je collega teamleider, voor een effectief en efficiënt lopend
operationeel proces. Je werkt samen in een team van ongeveer 6 teamleiders en geeft sturing aan de
groep logistiek medewerkers (vaste medewerkers en flexwerkers). Je rapporteert aan de depotmanager
en werkt samen met de assistent-depotmanager. De functie vraagt een flexibele houding ten aanzien
van de werktijden. De werkzaamheden vinden plaats in een drie ploegendienst.
Belangrijkste taken:
 Je geeft sturing aan logistiek medewerkers, waar nodig werk je zelf mee en/of stuur je proactief bij,
en controleert de uitvoering van de werkzaamheden;
 Je zorgt er voor dat de productie wordt gehaald en levert een bijdrage aan het continu verbeteren
van het productieproces;
 Je geeft voorlichting en instructies aan (nieuw) personeel o.a. ten aanzien van GLS-richtlijnen en –
procedures, arbo en veiligheid en ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving. Als
leidinggevende van de logistiek medewerkers geef je invulling aan de gezamenlijke gesprekscyclus;
 Je bent verantwoordelijk voor de algemene orde en netheid en de periodieke controle van
gereedschappen en machines.
Wij vragen:
 Minimaal MBO niveau 3 verkregen middels ervaring en/of opleiding (diploma);
 Een stevige en zelfstandige persoonlijkheid met gezonde ‘hands on’-mentaliteit;
 Ervaring in het beroepsgoederenvervoer met een natuurlijke wijze van aansturen van de
medewerkers en productieproces;
 Communicatief vaardig in het Nederlands (in woord en geschrift).
Wat je van ons kan verwachten:
 Ruimte voor persoonlijke inbreng en creativiteit. Goede initiatieven worden bij ons gesteund;
 Een uitdagende en dynamische functie met grote mate van verantwoordelijkheid;
 Een uitstekend pakket aan arbeidsvoorwaarden.
Heb je interesse?
Sollicitaties met bijgevoegd CV kunnen per e-mail worden gestuurd aan: sollicitatie@glsnetherlands.com. Voor nadere inhoudelijke informatie over deze functie kan telefonisch contact worden
opgenomen met Peter van de Hoeven (depotmanager) op telefoonnummer 088-5503268.
Over GLS - Persoonlijk, Proactief, Professioneel en Positief.
GLS is een van de meest toonaangevende logistiek dienstverleners in Nederland. De wereld van
pakketdistributie is volop in beweging en groeit. Wil jij samen met ons groeien? Bij GLS krijgen
medewerkers de ruimte voor eigen inbreng en ondernemerschap in een professionele organisatie. Met
onze collega’s dragen wij zorg voor het leveren van miljoenen pakketten op jaarbasis vanuit onze 16
locaties in Nederland. Samen gaan we voor kwaliteit. Dát is GLS.
Bekijk ook onze bedrijfsfilm om een indruk te krijgen van onze organisatie en dienstverlening.
Commerciële acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt beslist niet op prijs gesteld.

