SRG International is een internationale groothandel op het gebied van chocolade en zoetwaren
producten. Onze klanten en leveranciers bevinden zich over de hele wereld. Bekende namen zoals
Nestle, Ferrero, Mars, Perfetti van Melle, Cloetta & Mondelez behoren tot onze vaste leveranciers. De
kans is vrij groot dat jouw chocoladereep door ons distributiecentrum in Oud Gastel is gegaan.
Ter versterking van ons team zoeken wij een:

Teamleider Warehouse/VAL (Fulltime)
In deze functie geef je, samen met jouw collega teamleiders, direct leiding aan de warehouse‐ en VAL
operatie. Samen met de overige teams zorg je dat de (logistieke en administratieve) processen goed
verlopen. Dit houdt onder andere in dat de goederenstroom optimaal is, dat het magazijn succesvol
draait, dat de KPI’s gehaald worden en dat de klanten tevreden zijn. Je bent verantwoordelijk voor
een veilige en overzichtelijke werkomgeving in het warehouse.
Taken:
•
•
•

•
•
•
•
•

Leiding en sturing geven aan medewerkers binnen de afdeling;
Voorstellen doen m.b.t. aanstelling, functieverandering en ontslag binnen de afdeling en
goed voorbereide functionerings‐ en beoordelingsgesprekken voeren;
Bijdragen aan de ontwikkeling van het afdelingsplan, knelpunten en
optimalisatiemogelijkheden in het werkproces en de uitvoering signaleren en bespreken met
de Proces Manager Logistiek;
Je bent verantwoordelijk voor de voorraad, uitgifte en ontvangst hiervan in het magazijn
inclusief de registratie in het WMS;
Zorg dragen voor een efficiënte bedrijfsvoering binnen de totale fysieke operatie en de
gebudgetteerde richtlijnen;
Zorg dragen voor een efficiënte planning en uitvoering van het (VAL)proces
(etiketteren/ophogen/ompakken);
Beheren en signaleren van het tijdig keuren van stellingen, rijdend materiaal en PBM’s;
Mee draaien in de operatie wanneer dat nodig is.

Functie‐eisen:
• mbo+ werk‐ en denk‐ niveau;
• Leiding gevende en relevante werkervaring;
• Ervaring met Lean / 5S;
• Kennis van MS Office, WMS en ERP;
• Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Wij bieden:
• Een leuke baan in een dynamische en prettige werkomgeving;
• Marktconform salaris;
• Goed arbeidsvoorwaardenpakket met pensioenregeling.
Ter informatie:
Het magazijn van SRG International is geopend van 06:00 tot 20:00 en er wordt in 2 shifts gewerkt.
Shift 1 werkt van 06:00 tot 15:00, shift 2 werkt van 11:00 tot 20:00. (m.u.v. vrijdag, dan is de eindtijd
18.00 uur)
Interesse?
Stuur dan jouw sollicitatie, bestaande uit een up‐to‐date CV en een gerichte motivatie
naar vacatures@srgi.eu.
Kijk voor meer informatie over de organisatie op onze website www.srgi.eu.
Alle reacties worden vertrouwelijk behandeld.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

