
Logistiek Teamleider
Alkmaar 

Dienstverband: Fulltime (38 uur per week)
Deze functie kan niet parttime uitgevoerd worden.

Je functie:
Als Logistiek teamleider ben je de schakel tussen het ontvangen van goederen van onze leveranciers en het verzenden 
van dezelfde goederen naar onze klanten. Je organiseert het werk van een toegewezen team, geeft leiding en werkt 
zelf ook mee. Daarnaast heb je een voorbeeldfunctie en laat je zelf continu zien wat het betekend om veilig te werken 
en kwaliteit te leveren. Naast je verantwoordelijkheid van je team verwachten we ook dat je breder in de organisatie je 
verantwoordelijkheid pakt en bijdraagt aan het verhogen van de kwaliteit binnen de gehele logistieke afdeling. Je zorgt 
dat nieuwe collega’s worden ingewerkt, en bent het aanspreekpunt bij afwezigheid van je leidinggevende. Je houdt van 
aanpakken, regelen en het verbeteren van de logistieke processen. Uiteraard signaleer jij knelpunten en weet je dankzij 
je ervaring ook oplossingen aan te dragen

Wie ben je?
Ervaring in deze rol is belangrijk. Dat houdt in dat je tenminste 2 jaar werkzaam bent geweest binnen een logistieke 
organisatie of reeds 1 jaar ervaring hebt opgedaan als leidinggevende. Uiteraard bewaar jij het overzicht wanneer het 
druk is, en dankzij je overzicht ben je een prettige gesprekspartner voor zowel de interne, als de externe klant. 
Mocht je ervaring hebben opgedaan in een organisatie die het gedachtegoed van Lean uitgedragen heeft, dan is dat 
zeker een pré.

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.

www.linkedin.com/company/401131


