
 
   
  
 

 

 

 

 

 

Ben jij een geboren leider? Heb jij kennis van logistieke processen en op zoek naar een dynamische baan op Schiphol? Lees 
dan snel verder. 

Voor onze locatie in Schiphol zijn wij op zoek naar een: 

Team Leader Warehouse m/v 

 

Doel van de functie 

Als Shift Leader Warehouse ben je tijdens je dienst verantwoordelijk voor de gehele logistieke operatie binnen het warehouse 
en geef je leiding aan de warehouse medewerkers binnen je team. Je bent verantwoordelijk voor het effectief en efficiënt 
gebruik van het warehouse, zodat er een optimaal logistiek proces van goederen gerealiseerd wordt, teneinde optimaal aan 
de klantwens te voldoen middels het optimaal inzetten van de warehouse medewerkers.  

 

(Kern)taken & verantwoordelijkheden 

• Verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van je team waarin jezelf meewerkt; 

• Voorbereiden, coördineren en evalueren van de werkzaamheden met betrekking tot de operationele 
goederenstromen binnen het warehouse conform de ontvangen werkopdrachten/orders; 

• Sturing, coaching en training van de warehouse employees; 

• Het (laten) vervoeren van zendingen tussen de loods van Hellmann en de eerste linie loodsen op de luchthaven 
Schiphol; 

• Toezien op het juiste gebruik van apparatuur en rollend materiaal en signaleren van storingen; 

• Toezien op de naleving van de diverse interne regels en wettelijke voorschriften en bepalingen; 

• Verantwoordelijk voor de algehele naleving van de veiligheid binnen en buiten het magazijn; 

• Zorgdragen voor orde en netheid binnen en buiten het warehouse; 

• Alle overige voorkomende werkzaamheden welke nodig zijn binnen de organisatie. 

 

Wij vragen 

• Ervaring met het aansturen van een klein team (ca. 5 medewerkers); 

• Bereidheid tot het werken in een ploegendienst (1x per 3 weken ook in het weekend); 

• Ervaring met de afhandeling van perishables is een pré; 

• Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en bent een natuurlijk leider; 

• Je neemt initiatief en denkt in oplossingen; 

• Heftruckdiploma; 

• Je hebt aandacht voor kwaliteit en accuratesse; 

• Oplossingsgericht; 

• Goede communicatieve vaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal. 

• In het bezit van eigen vervoer. 

Team Leader Warehouse (m/v) 



 

 

 

Wij bieden 

• Een uitdagende en veelzijdige functie binnen een internationale werkomgeving, met veel ruimte voor eigen 
ontwikkeling; 

• Een marktconform salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld een vaste 13de maand, 
reiskostenvergoeding  en een goede pensioenregeling; 

• Een informele en open bedrijfscultuur; 

• Onregelmatigheidstoeslag. 

 

Reacties 

Indien je geïnteresseerd bent in deze functie en voldoet aan het profiel dan nodigen wij je uit om te solliciteren. Je kunt je 
motivatiebrief + CV, per e-mail sturen aan HR_Benelux@hellmann.com. Voor meer informatie over de functie kun je contact 
opnemen de HR afdeling op 020 6557 426. 

 

Meer informatie over ons bedrijf kun je vinden op onze website www.hellmann.com 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 

 

 

http://www.hellmann.com/

