
 

 

 

Voor onze locatie in Tegelen zijn wij op zoek naar een 

 

Team assistent - fulltime 

 

VIM is een jonge, zeer ervaren en sterk groeiende logistiek dienstverlener in de branches Mode, Sport, Wonen 

en Lifestyle. Wij verzorgen de gehele keten van productie tot consument voor een groot aantal aansprekende 

(internationale) klanten en merken en wij doen dit vanuit onze warehouses in  Tegelen en Swalmen. 

 

Hoe ziet jouw baan als Team Assistent eruit? 

Als Team Assistent ondersteun je de Teamleider bij het aansturen en coördineren van de dagelijkse operatie 

door:   

- Het bewaken van de juiste en tijdige uitvoering van de werkzaamheden conform productienormen 

- Het signaleren van afwijkingen in het orderproces en het doen van verbetervoorstellen  

- Het assisteren bij het inwerken van nieuwe medewerkers 

- Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden ter ondersteuning van de Teamleider 

- Het bewaken van orde, netheid en veiligheid (Lean 5S) op de afdeling 

 

Daarnaast voer je zelf ook logistieke werkzaamheden uit en ben je als het ware de schakel tussen de 

Teamleider en de medewerkers. Als Team assistent heb je een voorbeeldfunctie op het gebied van houding, 

inzet en het naleven van de huisregels. Bij afwezigheid van de Teamleider fungeer jij als eerste aanspreekpunt 

voor de medewerkers.  

 

Jij bent voor ons de geschikte kandidaat als je communicatief vaardig bent en weet hoe aansturing te geven 

aan medewerkers. Je bent van nature nauwkeurig, ondernemend en oplossingsgericht. In deze functie wordt 

er veel van je gevraagd, dus het is van belang dat je stressbestendig bent. Je gaat aansturing geven aan een 

diverse groep medewerkers, het is dan ook van belang dat je de Nederlandse en/of Engelse taal spreekt (bij 

voorkeur beide).  

 

Daarnaast:  

- Ben je bekend met Excel  

- Ben je flexibel in werkzaamheden en werktijden 

 

Wat kan je van VIM verwachten? 

In ieder geval een ontzettend leuke baan met fijne collega’s! Je eerste contract is voor de bepaalde tijd van 12 

maanden en bij goed functioneren heb je zicht op een verlenging hiervan. 

 

Daarnaast ontvang je:  

- een marktconform salaris 

- een reiskostenvergoeding   

- 8,33% vakantiegeld 

 

Enthousiast na het lezen van deze vacature? Dan zien we graag je sollicitatie tegenmoet!  

Dit mag per e-mail naar recruitment@vimdscr.nl.  

 

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