Wij zoeken een
Afdelingshoofd Logistieke Operatie
Locatie: Alkmaar
Dienstverband: Fulltime (38 uur per week) Deze functie kan niet parttime uitgevoerd worden
Je functie:

Als afdelingshoofd ben jij dé bepalende schakel in een van onze primaire processen, hierdoor kun jij direct bijdragen aan
een super strakke en geoliede logistieke keten. Dit doe jij met het doel om onze klanten keer op keer ultieme klantbeleving te
laten ervaren.
Jij bent iemand die zich bewust is van zijn voorbeeldfunctie, iemand die knelpunten gemakkelijk signaleert en oplossingen
weet aan te dragen die het verschil zullen maken.
Je plant de toekomstige operatie, aan de hand van mensen en middelen dusdanig efficiënt in, waarna jij het geheel
kunt delegeren aan jouw teamleiders, welke zorg zullen dragen voor de dag-tot-dag uitvoering. Jij bent iemand die
makkelijk schakelt tussen een mens- en taakgerichte stijl van leidinggeven en zal verantwoordelijkheid dragen voor de
voortgangsgesprekken binnen je eigen team. Een team bij ons bestaat gemiddeld uit zo’n 15/20 personen.
Als eindverantwoordelijke voor jouw afdeling sta je wekelijks in contact met onze commerciële collega’s om zo ook onze
interne klant een ultieme klantbeleving te kunnen bieden. Daarnaast liggen er genoeg andere verantwoordelijkheden
(denk aan BHV en facilitaire zaken) klaar.
Doordat jij duidelijk aangeeft waar je energie van krijgt, kunnen wij samen goed inschatten op welke projecten wij jou in
kunnen zetten. Jij kunt hierdoor je creativiteit de vrije loop laten, terwijl wij samen de organisatie stap voor stap versterken.
Wij kunnen hierdoor met zekerheid zeggen dat geen dag hetzelfde zal zijn, maar weten wel zeker dat je de juiste energie uit
je dag zult halen.
Afhankelijk van het primaire proces waar jij en je team verantwoordelijk voor zullen zijn, verlangen wij dat je beschikbaar
bent tussen 09.00 en 18.30 uur. Eens in de 5 à 6 weken vragen wij jou om de avond operatie te verzorgen, wat inhoudt dat
je tot 21.30 uur aanwezig bent.

Wie ben je?

Ervaring in deze rol is voor ons enorm belangrijk. Dit houdt in dat je tenminste 5 jaar ervaring hebt opgedaan als (logistiek)
leidinggevende en o.a. verantwoordelijk was voor het aansturen van collega’s die op dat moment ook zelf leiding gaven.
Dankzij jouw (digitale) vaardigheden ben jij goed in staat om een eigen planning te realiseren en je hierdoor optimaal voor te
bereiden op terugkerende tactische vraagstukken. Uiteraard bewaar jij het overzicht, ben je communicatief sterk en van nature
toegankelijk zodat jij jouw verbindende kwaliteiten in kunt gaan zetten om de processen tussen ons logistiek centrum en de
rest van organisatie te optimaliseren. Mocht jij ervaring hebben opgedaan in een organisatie die het gedachte goed van Lean
uitgedragen heeft, dan is dat zeker een pre.

Wat mag je van ons verwachten?

Naast een prettige werksfeer, 140 fijne collega’s en betrokken management dat vertrouwt op jouw expertise en eigen inbreng,
ontvang je uiteraard een goed salaris. Door onze voordelige pensioenregeling, hou je netto meer over dan in de meeste
andere branches. Vakantiedagen en overige regelingen zijn allemaal goed geregeld in onze CAO voor de Elektrotechnische
Groothandel. Je begint doorgaans met een jaarcontract, maar we hebben altijd de intentie om dit bij wederzijdse
tevredenheid om te zetten naar een vast contract. Koptelefoon of tv nodig ? Bij ons schaf je ze met personeelskorting aan.
Je krijgt toegang tot een online-learningplatform.

Over ons:

Wij onderscheiden ons doordat we een familiebedrijf zijn dat bijna 100 jaar een begrip in Alkmaar is. Naast het
hoofdkantoor in Alkmaar, hebben wij ook vestigingen in Apeldoorn, Breda, Drachten, Enschede, Helmond, Roermond
en Rotterdam. Hoewel we bekend zijn als Elektrotechnische Groothandel met landelijke dekking, zijn we ook actief als
keukenbedrijf, groothandel in consumentengoederen, en leveren we een bijdrage aan een duurzame wereld met ons
innovatieve bedrijf op het gebied van energie-opwekking en uiterst milieuvriendelijke energie-opslagsystemen.

Ook graag bij Schuurman werken?

Laat je interesse blijken door een mail te sturen met je CV,
naar: hrm@schuurman.nl
Dan word jij misschien wel onze nieuwe collega!
Meer informatie over onze organisatie vind je op:
www.schuurman.nl

Liever geen reacties van bureaus.
Wij zoeken zelf onze nieuwe Schuurman-familieleden uit.

