
Wij zijn op zoek naar een geschikte kandidaat voor de functie van: 

Assistent Warehouse Manager 
 
Ben jij flexibel, heb je leidinggevende ervaring in een warehouse en wil je aan de slag bij een toonaangevende 
logistieke dienstverlener in koeltransport, 365 dagen per jaar?  Wij zijn op zoek naar een enthousiaste assistent 
warehouse manager. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing en begeleiding van een team 
warehouse medewerkers van 15 tot 20 medewerkers en het operationele proces. Samen met het team zorg jij 
voor een efficiënt bedrijfsvoering waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat. 
 
De functie 
 
Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het crossdock team 

• Je draagt zorg voor fysieke afhandeling van binnenkomende-, uitgaande groenten en fruit en opslag in 
de koelcellen 

• Je houdt toezicht op het volgens de aangeleverde planning laden en lossen van vrachtauto’s 
• Je draagt zorg voor de interne informatie- en documentenstroom 
• Je doet aanbevelingen aan het management ten aanzien van werkmethoden, hulpmiddelen en de 

inrichting van het warehouse 
• Je begeleidt, instrueert, corrigeert en stimuleert de medewerkers en zorgt voor een goede onderlinge 

samenwerking 
• Je ziet toe op naleving van de wettelijke arbo- en veiligheidsregels 
• Je bepaalt in overleg met de Warehouse Manager dagelijks de inzet van personeel en materieel 
• Je draagt zorg voor een efficiënte uitvoering van de werkzaamheden, het behalen van de gevraagde 

productie en voor de juiste administratieve afhandeling van de activiteiten 

 Wij vragen 
 
MBO werk- en denkniveau 

• Minimaal 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie in een warehouse omgeving 
• Je kunt methodisch werken, beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden; voor de 

samenwerking met zowel je team, planners, chauffeurs alsook met de klant 
• Aantoonbare kennis van een TMS- systeem en MS Office 
• Je hebt ervaring met het analyseren van data en je bent cijfermatig sterk 
• In bezit van een geldig heftruckcertificaat 
• Je kunt werken in een koude omgeving 
• De werkzaamheden worden in wisselende diensten uitgevoerd (vroege en late diensten) en we 

rekenen ook om het weekend op jou 
 

Wij bieden  
 
Een leuke en uitdagende functie in een collegiale omgeving bij een toonaangevende logistieke dienstverlener. 
Een marktconform salaris dat past bij deze functie samen met ambitieuze doelstellingen die jij in samenwerking 
met collega’s voor ons bedrijf zal gaan realiseren. Het betreft in eerste instantie een tijdelijk dienstverband 
echter met uitzicht op een vast dienstverband.  Wij bieden dit met daarnaast natuurlijk voldoende ruimte voor 
opleiding en persoonlijke ontwikkeling.  

Reageren 
Heb je belangstelling en wens je informatie over deze functie, dan kun je in de ochtenduren contact opnemen 
met De heer Funs Titulaer ( Warehouse manager) op 077-2066057 

Schriftelijke reacties voorzien van cv, motivatie en beschikbaarheid kun je sturen naar info@kempen-
transport.nl.  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs. 


