Ambitieuze meewerkend voorman logistiek gezocht!
Voor onze vestiging in ’s-Heerenberg zijn wij per direct op zoek naar een fulltime
Meewerkend Voorman Logistiek.
Wie zijn wij?
De Dekker Groep is een succesvolle en sterk groeiende producent en leverancier van
(maatwerk)keukenwerkbladen en keukenaccessoires. Onze organisatie telt ca. 450 medewerkers met
rond de 135 miljoen euro omzet. In Nederland beschikken we over 4 productielocaties in
Zevenhuizen, Alphen aan den Rijn, Beuningen en ’s-Heerenberg.
Als Meewerkend Voorman Logistiek ga je werken voor Topline maatwerkbladen, onderdeel van de
Dekker Groep, bij de productielocatie in ‘s-Heerenberg, waar met zo’n 90 medewerkers
keukenbladen worden geproduceerd van composiet, keramiek en graniet. De locatie functioneert als
een zelfstandige eenheid binnen de groep. Topline maatwerkbladen 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.
Als Meewerkend Voorman Logistiek 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 maatwerkbladen 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?
Kijk voor inspiratie op onze website
http://www.toplinemwb.nl/
https://www.dekkerzevenhuizen.nl/

Wat ga je doen?
De meewerkend voorman logistiek begeleidt een team van logistiek medewerkers. Hij plant en
coördineert werkzaamheden, werkt zelf mee 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. Hij denkt mee over verbeteringen en
helpt mee met de executie ervan. Begeleidt verbeterende werkomstandigheden op de werkvloer en
heeft een voorbeeldfunctie. Hij staat zeer dicht bij zijn logistieke medewerkers en weet hen positief
te stimuleren en te motiveren.

De meewerkend voorman logistiek rapporteert aan de Plant Manager van Topline ‘s-Heerenberg en
vormt samen met hem en de collega meewerkend voormannen in de productie 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 plant, organiseert en 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 meewerkend voorman 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

Wat bieden wij jou?
Topline maatwerkbladen biedt jou een informele werksfeer binnen een innovatieve organisatie, een
goed pakket arbeidsvoorwaarden waaronder 24 verlofdagen, 5 ADV dagen, een goede
pensioenvoorziening, uitstekende opleidingsmogelijkheden én je komt te werken in een bedrijf waar
continuïteit, kwaliteit, innovatie, werkgelegenheid en duurzaamheid hoog in het vaandel staan.

Is je interesse gewekt? Graag ontvangen wij jouw CV en motivatiebrief via l.wiedijk@toplinemwb.nl.
Indien je nog vragen hebt over deze vacature dan kan je contact opnemen met Stado Kiewiet de
Jonge.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

