
 

 

VIM BV  de supply chain regisseur 

VIM is een relatief jonge doch zeer ervaren logistiek dienstverlener in de branches Mode, 

Sport, Wonen en Lifestyle. Zij verzorgt de gehele keten van productie tot consument voor een 

groot aantal aansprekende klanten en merken zowel nationaal als internationaal. 

 

Voor ons Warehouse in Tegelen (L) zoeken wij voor onze dagdienst per direct een 

 

TEAMLEIDER WAREHOUSE  M/V (40 uur)  

 

Wegens groei van ons klantenbestand zijn wij op zoek naar een extra ervaren teamleider.   

Samen met je collega teamleider en de medewerkers van het bedrijfsbureau zorg je er voor 

dat alle handelingen van inbound tot outbound, tijdig en conform afspraken worden 

afgehandeld. Je bent gewend te werken met KPI’s en snapt de dynamiek van logistiek als geen 

ander. 

 

Je hebt een HBO denkniveau en bent in staat een groep medewerkers aan te sturen van 10-

15 medewerkers. Je denkt mee over verbeteringen op het gebied van planning en efficiency 

zonder de veiligheid en het welzijn van de medewerkers uit het oog te verliezen en ziet toe op 

een geordend en schoon magazijn waar iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid kent en 

neemt. Je vindt het leuk om binnen een groeiend bedrijf te werken onder wisselende 

omstandigheden. Geen dag is hetzelfde maar alle activiteiten zijn er op gericht om onze klant 

optimaal te bedienen en tevreden te houden. Indien nodig werk je zelf mee. 

 

Het salaris voor deze functie ligt tussen de € 2.800,00 en € 3.333,00 bruto per maand 

afhankelijk van leeftijd en ervaring. 

 

Hou je van aanpakken en verantwoordelijkheid dragen, straal je overwicht uit en heb je de 

nodige logistieke ervaring en kennis opgedaan, dan komen we graag met je in contact. 

 

E-mail je CV en motivatie naar: Ans Berkhof, HR adviseur : aberkhof@vimdscr.nl 

 

Voor meer informatie kun je bellen met Najib Poyan, tel. 06-12477484    

 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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