Coca-Cola European Partners
Is op zoek naar een gedreven

TEAM LEADER Warehouse
voor onze site in Wilrijk
Functieomschrijving:
Het Warehouse in het Distributie Center in Wilrijk is de schakel tussen productie en distributie. Als Team
Leader Warehouse draag je de volledige verantwoordelijkheid voor jouw ploeg van een 35-tal
medewerkers (orderpickers en heftruckchauffeurs). Je rapporteert aan de Warehouse Manager en werkt in
2 ploegen.
Als Team Leader Warehouse leid, motiveer en organiseer je een equipe die instaat voor alle
magazijnactiviteiten (klaarmaken van bestellingen, aan- en afvoer van de productielijnen, laden en lossen
van vrachtwagens) en klanten tijdig en efficiënt beleverd kunnen worden. Bovendien sta je in voor enkele
verbeterprojecten.
Jouw aandacht gaat hierbij voornamelijk uit naar:
Jouw medewerkers: Je staat niet alleen in voor de personeelsplanning, maar zorgt voor coaching,
evaluatie, ontwikkeling en opleiding met als doel je team naar een hoger niveau te tillen;
Jouw rendementen: Door het veilig en efficiënt inzetten van jouw team en middelen en door een
goede samenwerking met distributie slaag je erin je rendementen te halen en de werkprocessen
continue te optimaliseren;
Kwaliteit: jouw zin voor kwaliteit en aandacht voor veiligheid garanderen het correct opvolgen van de
werkprocessen en bedrijfsprocedures.
Onze klanten: jouw klantgerichtheid garandeert dat jouw klanten ten allen tijde correct beleverd
worden, waarbij je oog hebt voor out of stocks e.a.
Ad hoc verbeterprojecten, zoals bijvoorbeeld de optimalisatie van de interne goederenflow.

Profielomschrijving:
Je bezit minimum een Bachelor of Master diploma.
Je hebt minstens 3 jaar leidinggevende ervaring en bent gepassioneerd door het coachen en
ontwikkelen van jouw medewerkers.
Als Team Leader Warehouse heb je duidelijk aantoonbare leiderschapskwaliteiten en maturiteit
Je combineert een ervaring in een complexe, snel bewegende en snel veranderende operationele
supply chain omgeving of je hebt ervaring als Supply Chain consultant binnen een grotere organisatie.
Je hebt sterke interesse in logistiek en supply chain.
Je bent flexibel en bereid in 2 ploegen (afwisselend vroege en late) te werken;
Als Team Leader Warehouse combineer je organisatorische vaardigheden met resultaatsgerichtheid en
respecteren van deadlines.
Je hebt het cijfermatig inzicht, de grondige nauwkeurigheid en sterke communicatievaardigheden.
Je bent je stressbestendig waardoor projecten jou niet afschrikken.
Kennis van SAP is een pluspunt.
Naast het Nederlands beheers je Frans en Engels.

Aanbod:
Bij Coca-Cola Enterprises vind je een aangename, open, dynamische en resultaatgerichte
bedrijfscultuur met doorgroeimogelijkheden binnen Supply Chain, Distributie of het Warehouse. Je werkt
in een snel evoluerende, professionele omgeving die openstaat voor persoonlijke ontwikkeling.
Je ontvangt een competitief salaris met ploegenpremie en extra vakantiedagen, aangevuld met
extralegale voordelen.

Ben je geprikkeld door deze
functie? Solliciteer dan online via:
http://careers.cokecce.com/nl/werkervaring/

