vacature

TEAMLEIDER
LOGISTIEK

32 - 40 UUR | WAALWIJK

Functie

Werkzaamheden

Wij bieden jou

Voor PassaSports zijn we op zoek naar
enthousiaste en hardwerkende teamleiders.
Je werkt in een informeel team en je bent
verantwoordelijk voor de aansturing van
jouw team op de werkvloer in ons logistieke
centrum. Passa Sports is een van de snelst
groeiende e-commerce bedrijven in Europa.
Wij doen er alles aan om voor sporters het
beste materiaal te vinden zodat ze tot een
maximale prestatie kunnen komen!

•

•
•

Het resultaat van het werk wat verricht wordt
in ons logistieke centrum is het visitekaartje
naar de klant. Het is belangrijk dat je een
gevoel voor service hebt en accuraat,
nauwkeurig en fanatiek te werk gaat.

•

•
•
•
•

Actief op de werkvloer waar je processen
en het team stuurt en coacht
Eerste aanspreekpunt voor onze
logistieke medewerkers
Onze logistieke medewerkers voorzien
van kennis en kunde om te groeien
Samenwerking en communicatie met de
managers van andere afdelingen binnen
Passa Sports
Samen met je team doelen en KPI’s
behalen, waaronder klanttevredenheid
Creatief meedenken in oplossingen en
doelstellingen stellen en behalen

Profiel
•
•

•
•

Passa Sports B.V.
Veerpolder 32 2361 KW Warmond T 0252-200014
Gantelstraat 14 5145 PH Waalwijk T 0416 – 652803

Je hebt gevoel voor service en werkt
accuraat
Je hebt ervaring in een soortgelijke rol
waarbij je een logistiek team aanstuurt óf
je hebt zelf minimaal 2 jaar werkervaring
in een logistiek centrum als allround
magazijn medewerker
Je bent klantgericht
Je hebt enige ervaring met computers

•
•

Leuke collega’s in een sportief bedrijf
Salarisindicatie tussen €2.000,- en
€2.500,- bruto o.b.v. 40 uur, afhankelijk
van jouw ervaring
Jong en dynamisch team om in te werken
Korting op meer dan 10.000
sportartikelen

Interesse?
Interesse in deze vacature?
Scoor dan snel een uitnodiging door
jouw CV + motivatie te versturen naar
tessa.vanhelvert@passasports.com
en wie weet tot snel!

