Ambitieuze Teamleider Logistiek gezocht!
Ben jij een Topliner?
Als Topliner ben je gedreven, betrokken en inspireer je mensen. Je komt je afspraken na, werkt
samen en je bent wie je bent. Onze missie is dan ook dat wij geloven dat onze passie en
arbeidsvreugde leidt tot een succesvolle onderneming. Daarnaast streven wij naar duurzaam
partnership door innovatieve ontwikkeling van producten, relaties en medewerkers.
De kracht van Topline is onze bedrijfscultuur, gevormd door sterke waarden:
-Waardering (respectvol, waardering geven en succes vieren)
-Passie (gedreven, werken met hart en ziel en elkaar inspireren)
-Verbondenheid (samen werken, betrokken en belangstellend zijn)
-Veilig & betrouwbaar (afspraken nakomen, eerlijk zijn en je mag zijn wie je bent)
Matchen jouw waarden met die van ons?

Voor onze vestiging in ’s-Heerenberg zijn wij per direct op zoek naar een fulltime
Teamleider Logistiek.
Wat ga je doen?
De logistiek teamleider leidt een team van logistiek medewerkers. Hij coördineert werkzaamheden
en draagt bij aan de verbetering van het logistieke proces. Hij stuurt een team aan vanuit zijn eigen
expertise en is verantwoordelijk voor het daadwerkelijk realiseren van de doelstellingen van de
afdeling. Bij het maken van voorstellen om het werkproces te verbeteren, werkt hij zelfstandig en is
hij zelf verantwoordelijk voor een goede oplevering. Hij zorgt voor goede werkomstandigheden en
op de werkvloer heeft hij een voorbeeldfunctie. Hij staat zeer dicht bij zijn logistieke medewerkers en
weet hen positief te stimuleren en te motiveren.
De Teamleider Logistiek rapporteert aan de Plant Manager van Topline ‘s-Heerenberg en vormt
samen met hem en de collega teamleiders het team waarbinnen de korte en lange termijn
doelstellingen worden bepaald en behaald.
Verantwoordelijkheden / bevoegdheden:
- Je geeft leiding aan logistieke medewerkers en externe vervoerders
- Je coördineert de logistieke werkzaamheden in de magazijnen en op de expeditie
- Je levert een bijdrage aan het optimaliseren van het logistieke proces
- Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van de afdeling
- Je beheert voorraad en magazijn
- Je verzamelt orders
- Je verzendt orders
- Je organiseert transportplanningen met een optimale transportroute

Een typisch Topline Teamleider Logistiek profiel:
- Je beschikt over een afgeronde MBO opleiding richting Logistiek niveau 4
- Je hebt minimaal 3-5 jaar ervaring als Teamleider Logistiek of een vergelijkbare functie in één
of meerdere bedrijven
- Je beschikt over ervaring met het coachen van en leidinggeven van logistieke medewerkers
- Je hebt affiniteit met, of kan snel affiniteit opbouwen met het inhoudelijke operationele
proces binnen het werkveld waar het bedrijf zich in beweegt
- Je kunt goed zelfstandig werken maar bent daarnaast een echte teamplayer
- Je bent stressbestendig
- Je bent accuraat
- Je bent besluitvaardig
- Je denkt mee en je bent innoverend
- Je staat stevig in je schoenen
- Je bent communicatief vaardig en service- en klantgericht
- Je bent leergierig en ambitieus
- Je hebt een hands-on mentaliteit, geen 9 tot 5 mentaliteit
- Je beheerst Nederlands in woord en geschrift, je hebt kennis van de Duitse en Engelse taal
Wie zijn wij?
Topline Maatwerkbladen heeft 2 vestigingen in Beuningen en ’s-Heerenberg. Er zijn ca. 155
teamleden werkzaam binnen onze organisatie waarvan 90 in ‘s-Heerenberg.
In ’s-Heerenberg worden keukenbladen geproduceerd van composiet, keramiek en graniet.
In Beuningen worden keukenbladen geproduceerd van hout, spaanplaat, Sima Core, Laminaat en
Multiplex. Voor alle locaties geldt dat het ontwerp, de productie, de logistiek en het transport zelf
wordt verzorgd. Topline heeft kwaliteit en duurzaamheid hoog in het vaandel staan, net als
betrokkenheid met de klanten en leverbetrouwbaarheid. De producten van Topline Maatwerkbladen
kunnen niet direct door particulieren worden gekocht, maar worden via keukenstudio’s in
Nederland, België en Duitsland verkocht.
Wat bieden wij jou?
Je start met een tijdelijk contract. En doe je het goed, dan willen we je graag behouden!
Topline biedt goede opleidingsmogelijkheden en daarnaast kun je in de praktijk ook veel leren.
Bij Topline krijg je een aantrekkelijk salaris, 25 vakantiedagen, 6 ADV dagen en een goede
pensioenvoorziening.
Is je interesse gewekt? Graag ontvangen wij jouw CV en motivatiebrief via Bernice@toplinemwb.nl.
Indien je nog vragen hebt over deze vacature dan kan je contact opnemen met Herman Brans.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

