SUPERVISOR WAREHOUSE
(vestiging Venlo)
WAT HOUDT DE FUNCTIE IN?
Jij weet het beste uit je mensen te halen, ook onder tijdsdruk. Je bent een gedreven, samenwerkingsen klantgerichte supervisor met bij voorkeur een logistiek hart. Jij bent een slimme werker die kritisch
naar zijn/haar processen kijkt. Verder vind je gewelding om voor de grotere fashion en sportmerken van
de wereld te werken. De werkzaamheden zijn onder andere:
•
•
•
•
•
•

Het dagelijks aansturen van de teams in de verschillende diensten
Coaching van de voormannen van de teams
Signaleren van knelpunten en onregelmatigheden en deze oplossen
Het ondersteunen van de Warehouse Manager bij diens werkzaamheden
Zordragen voor orde, netheid en veiligheid op werkvloer
Afstemmen van de taken met de andere afdelingen binnen de organisatie

PERSOONSPROFIEL
•
•
•
•
•
•
•
•

Min. MBO+ niveau door opleiding of ervaring
Minimaal 2 jaar relevante werkervaring in de logistiek
Geen 9 tot 5 mentaliteit
Communicatief vaardig en oplossingsgericht
Je hebt bij voorkeur ervaring met het bedienen van een hef- en/of reachtruck
Je hebt een sterke persoonlijkheid en een helikopterview
Kennis van logistieke processen en – systemen én MS Excel
Beschikken over Nederlandse en Engelse taalvaardigheid

WAT HEEFT BF GLOBAL LOGISTICS TE BIEDEN?
BF Global Logistics bied je de mogelijkheid om een carrière op te bouwen bij een snel groeiend bedrijf
met vooraanstaande modemerken. Je gaat werken met enthousiaste collega’s in een leuke omgeving
die gericht is op groei, moderne technieken en systemen. Je krijgt alle ruimte om je te ontplooien en
hier hoort een marktconform salaris en passende secundaire voorwaarden bij:
•
•
•

Werken in een ambitieus, ervaren en energiek team
Een prettige en informele werksfeer
Mogelijkheid tot het volgen van (vakgerichte) opleidingen

Meer informatie over BF Global Logistics vind je op www.bfglogistics.com of belen met
de warehouse manager, Roy Hanraets via telefoonnummer 06 1083 6953.
Je kunt je sollicitatie met je actuele CV sturen naar mevrouw Penny van de Langenberg:
personeelszaken@bfglogistics.com
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