Teamleider Logistiek
Houd je van een baan met veel afwisseling? Heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel? Ben je een
alleskunner die geen enkele uitdaging uit de weg gaat? Dan is dit je kans om aan de slag te gaan als
Teamleider Logistiek bij een mooi, groeiend en succesvol bedrijf!
Wat ga je doen als Teamleider Logistiek?

Wat bieden wij?

Als Teamleider ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse
bedrijfsvoering in de loods op de locatie in Kwintsheul. Vanuit deze
functie werk je nauw samen met de Bedrijfsleider, Teeltmanager en
Verkoper. Jouw team bestaat uit ongeveer 10 personen. Je bent breed
inzetbaar en zorgt voor een efficiënte en effectieve orderverwerking.
Je streeft naar een goed lopend afleverproces waarbij je controle houdt
op de kwaliteit van de werkzaamheden als ook op de snelheid van de
uitvoering. Tevens zorg je voor optimale werkomstandigheden. Een
gezonde werkdruk en prettige werksfeer staan bij ons hoog in het
vaandel. Waar nodig complementeer je de medewerkers en zorg je
voor een stimulerend gevoel.

• Een fulltime functie bij een aantrekkelijk bedrijf;
• Je komt terecht in een betrokken omgeving van werknemers en
werkgevers;
• Een uitdagende en verantwoordelijke functie waarbij veel
afwisseling bestaat;
• Een bedrijfscultuur waarin normen en waarden centraal staan;
• Een stimulerende werkomgeving die ruimte biedt voor
doorgroeimogelijkheden;
• Een aantrekkelijk salaris.

Wat neem je mee?
Wat zijn je taken/verantwoordelijkheden?
•
•
•
•
•
•
•

Leidinggeven aan de medewerkers in de schuur;
Verwerken en veilingklaar maken van het product;
Bewaken en handhaven van het kwaliteitsniveau;
Voorraadbeheer (fust, lege karren, machine onderdelen);
Zorgdragen voor de logistiek in de schuur;
Beheren van de verwerkingsruimte;
Organiseren van het transport.

•
•
•
•
•

Een MBO werk- en denkniveau;
Enige jaren ervaring in een gelijkwaardige functie;
Je durft initiatief en verantwoordelijkheid te nemen;
Je hebt een flexibele instelling en bent stressbestendig;
Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Wie zijn wij?
Kwekerij V&S is ontstaan uit een samenwerking van Jan van
Staalduinen en Tinus Vellekoop.
Beide heren waren al kweker, Jan in de jaarrond chrysanten en Tinus in
de potplanten. Beide heren besloten in 1996 de krachten te bundelen.
Zij zijn begonnen met het huren van 11.000 m2 kas, waarin diverse poten perkplanten werden gekweekt. Gaandeweg werden de huurkassen
afgestoten en kwam in 2010 de kans om de kas van de buurman te
kopen. Vanwege de aanhoudende vraag naar producten en voor de
continuïteit van het ondernemerschap was permanente uitbreiding

uiteindelijk nodig. Begin 2020 heeft Ronald Scholtes daarom Kwekerij
V&S overgenomen. Hierdoor is een derde locatie toegevoegd en is het
bedrijf in areaal gegroeid van 3,8 ha naar ruim 7,5 ha. Er is de laatste
jaren veel geïnvesteerd in het optimaliseren van de interne logistiek
om alles zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.
Alle locaties zijn volledig operationeel en samen met een goed
gemotiveerd team verwerken wij jaarlijks 8.000.000 potplanten die
uiteindelijk hun weg vinden naar de eindklant. Dit zal de komende
jaren alleen maar toenemen.

Solliciteren?
Heb je nu het idee: Hé, dit is mijn nieuwe uitdaging! Solliciteer dan door jouw cv en motivatie te mailen naar ronald@kwekerijvens.nl of bel naar
06-512 33 728.

