
Teamleider(s)  
logistiek fulltime 

Vind jij het leuk om logistieke 
processen te verbeteren en heb jij 
ervaring in de logistiek? Vind je het 
daarbij ook nog leuk om leiding te 
geven en wil jij werken binnen een 
groeiende onderneming? Dan ben jij 
de teamleider logistiek (voor zowel 
Postuma als onze warehouse partner) 
waar wij naar op zoek zijn! Lees snel 
verder en solliciteer direct.  

Wie ben jij:
In de teamleider logistiek zijn wij op 
zoek naar iemand die zichzelf herkend 
in onderstaande punten:

• MBO werk- en denk niveau;
•  Heb jij leidinggevende ervaring in de 

logistiek of wil jij juist die volgende stap 
zetten om deze leiding te gaan leren? 
kun jij en neem jij zonder moeite de 
leidinggevende en sturende rol aan?

•  Je bent besluitvaardig en hebt gevoel 
voor verantwoordelijkheid;

•  Medeverantwoordelijk voor je team 
van medewerkers en processen op de 
werkvloer

•  Je bent flexibel en je bent 
communicatief vaardig;

•  Je vindt het leuk met collega’s 
processen te analyseren en te 
verbeteren.

Wat bieden wij:
In de teamleider logistiek zijn wij op 
zoek naar iemand die zichzelf herkend 
in onderstaande punten:

• Een goede en collegiale werksfeer
• Salariëring volgens cao
• Toeslagen na 19:00 uur
• ’s Avonds een warme maaltijd

Wat ga je doen:
Als logistiek teamleider geef jij direct 
leiding aan jouw team. Je vindt het leuk 
om hen te coachen en begeleiden. Je 
zorgt ervoor dat processen vlekkeloos 
verlopen en stelt jezelf concrete doelen 
om naartoe te werken. Daarbij monitor 
je en signaleer je problemen. Ook ben 
je bereid om mocht dit nodig zijn zelf de 
handen uit de mouwen te steken mocht 
dit nodig zijn op de werkvloer.

Je gaat werken bij Postuma groothandel 
AGF of bij onze warehousepartner
Postuma staat voor klantgerichtheid, 
is flexibel en persoonlijk dit zijn 
kernwaarden die bij onze groothandel 
in groente en fruit hoog in het vaandel 
staan. Wij zijn een klantgerichte 
organisatie die zich ten doel stelt om 
de groente en fruit specialist in de 
breedste zin van het woord zo goed 
mogelijk te bedienen wij doen dit met 

kwalitatief hoogwaardige producten 
en een uitgebreid assortiment en 
persoonlijke begeleiding.
Je komt te werken op een afdeling met 
een jong team. Er worden geregeld 
leuke activiteiten ondernomen. Het 
bedrijf is groeiende en ze bieden veel 
doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden.

INTERESSE? 
Ben jij enthousiast geworden na het lezen 
van deze vacature? Solliciteer dan snel!
Mocht je nog vragen hebben? 
Neem dan contact op via: 
personeelszaken@postuma.nl o.v.v. 
teamleider logistiek
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(38 uur p.wk.)


