Gezocht: teamleider voor logistieke ploeg
Eén van de activiteiten van KUNNIG is ‘locatiewerk’. Verschillende teams, telkens begeleid door een
teamleider, ondersteunen op diverse locaties de logistiek van onze klanten. Heb jij een feeling voor het
operationeel coördineren van logistieke activiteiten? Haal je voldoening uit het coachen van mensen?
Dan ben jij de teamleider die wij zoeken.
Samen groeien
Als teamleider locatiewerk coördineer je bepaalde operationele activiteiten binnen het logistiek proces
van één van onze klanten. Je coacht je teamleden en bouwt aan hun verdere ontwikkeling. Mensen zien
groeien, dat bezorgt jou energie. Uiteraard ben je verantwoordelijk voor de output van jouw team.
Zie je mogelijkheden om bestaande processen te verscherpen? Spot je kansen om resultaten te
verbeteren? We horen het graag van jou. Je signaleert opportuniteiten aan de ‘Verantwoordelijke van
de teams locatiewerk’.
Kwaliteit, efficiëntie en veiligheid draag je hoog in het vaandel. Daarnaast zorg je voor een
professionele, klantgerichte communicatie.
Een match?
De rol van teamcoach is niet nieuw voor jou. Mensen coachen en motiveren vind je top.
Je organiseert elke opdracht zo optimaal mogelijk en houdt daarbij rekening met deadlines.
Duikt er een probleem op? Dan zorg jij voor de oplossing.
Kwaliteit, efficiëntie en veiligheid staan bij jou met stip op één.
Jouw sociale en communicatieve vaardigheden zorgen voor tevreden klanten.
Heb je ervaring in een productie- of logistieke omgeving? Dat beschouwen we als een plus.
Je bent flexibel qua werkplek en uren en bereid om soms in ploegen (vroeg en laat) te werken.
Maak kennis met collega’s
Alvast enkele collega’s ontmoeten? Ontdek in ons filmpje waarom zij het bijzonder vinden om bij
KUNNIG te werken. Als maatwerkbedrijf bieden wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zinvol
werk. Elke dag bouwen we de partnerships met onze klanten verder uit. En daar zijn we trots op.
Intussen al meer dan 50 jaar.
Wat mag je van ons verwachten?
Een voltijdse, veelzijdige, uitdagende functie met ruimte voor initiatief om mee te bouwen aan
de verdere professionalisering van KUNNIG.
Een voltijds contract van onbepaalde duur
Een interessant salarispakket aangevuld met extralegale voordelen

Interesse? Kom met ons praten.
Overtuig ons in jouw brief waarom jij de teamleider bent die wij zoeken. Mail hem samen met je cv
naar sollicitaties@kunnig.com.
Meer weten?
Ontdek het in ons bedrijfsfilmpje of kijk op www.kunnig.com.
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