We zijn per direct op zoek naar een

MEEWERKEND VOORMAN LOODS
Over TLS Logistics B.V.
TLS Logistics is een veelzijdig logistiek dienstverlener met vestigingen in Vaassen en Drachten.
Koeriersdiensten, Beneluxdistributie en expeditie wereldwijd zijn belangrijke onderdelen van onze
dienstverlening. Daarnaast zijn wij een specialist in wegvervoer voor luchtvrachtexpediteurs. We
beschikken over alle daartoe benodigde certificeringen.
Functieomschrijving
Voor deze veelzijdige en verantwoordelijke functie op onze vestiging in Vaassen zijn wij op zoek naar
een fulltime meewerkend voorman loods. In deze functie vorm je de spil tussen de planning, de
loods en de chauffeurs. Primair stuur je operationeel ongeveer 6 medewerkers aan, die je
controleert en motiveert en met wie je samen zorgdraagt voor:
-

het lossen en laden van vrachtwagens,
het doen van visuele kwaliteitscontroles
het controleren en zorgdragen voor de benodigde documenten.
het controleren en zo nodig corrigeren van de chauffeurs op houding en werkwijze
registreren van onvolkomenheden en die met betrokkenen direct en/of periodiek bespreken

Samen met het team draag je er zorg voor dat alle werkzaamheden, veilig en in een prettige
werksfeer volgens de gemaakte afspraken worden uitgevoerd.
Secundair speel je een belangrijke controlerende rol, je signaleert direct schades aan gebouwen,
rollend materieel en lading en speel je een verbindende rol tussen de afdelingen. Je durft de
discussie aan met de planning en het management, komt met gewaagde ideeën, maar kan je ook
neerleggen bij genomen besluiten.
Er wordt in ploegendiensten gewerkt van 15:00 – 01:00 / 22:30 - 07:00. Jij zal zelf en in overleg met
het management vaststellen welke delen van het etmaal je aanwezigheid het meest gewenst en
noodzakelijk is. Flexibiliteit is daarin een vereiste..
Wat zoeken wij
- MBO-werk- en denkniveau
- Enkele jaren ervaring als chauffeur en leidinggevende ervaring in de loods
- in het bezit van een heftruckcertificaat
- Teamworker/collegiaal
- Flexibele houding
- Punctueel
- Communicatief vaardig
Wat bieden wij
- Marktconform salaris (conform CAO Beroepsgoederenvervoer)

-

Veelzijdige baan in een dynamisch bedrijf met toekomstmogelijkheden
Stimulans bij ontwikkeling en opleiding
Informele sfeer

Contact
Bij interesse stuur je cv en motivatie naar mstreng@tlslogistics.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

