
 
 
 

Teamleider Logistiek 

 
Whoep whoep, vacature alert. En niet zomaar een vacature. Nee! Namelijk een vacature als 
Teamleider in de logistiek! En niet zomaar een bedrijf. Nee! Namelijk bij Homerr in Breda. 
Nice! Ben jij onze chef magazijn met mega veel ervaring? Check dan de vacature en 
solliciteer! 
 

Wat bieden wij jou:  

• Salaris € 2400 tot € 2700 o.b.v. ervaring 
• Volop opleidings- en doorgroeimogelijkheden 
• Werken in tweeploegendienst (maandag t/m zaterdag)  
• Werktijden tussen 06:00 - 21:00  
• Werken in een bedrijf dat voor duurzaam gaat!  
• Een fijne werkomgeving met top collega’s!  

 

Wie ben jij 

Een Teamleider met kwaliteiten en ervaring. Niet zo moeilijk toch? Jij weet letterlijk alles, 
maar dan alles van de logistiek. Oké, niet alles dan.. Maar jij bent wel een echte teamleider! 
Top. Ook heb jij:  

• Minimaal 1 jaar werkervaring als Teamleider in de Logistiek 
• Ervaring met het leidinggeven van een team van 25 tot 40 medewerkers 
• Ervaring met het maken van rapportages in Word/Excel 
• Een rijbewijs! Jij hebt eigen vervoer. 
• Geen problemen met het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) 

  

Wat ga je doen:  

Je gaat een groot team logistiek medewerkers leiden, begeleiden en sturen. Klinkt als een 
flinke uitdaging, toch?! Dit kan best pittig zijn in een hectische omgeving zoals bij Homerr in 
Breda. In de tijd van Corona is de drukte bij Homerr alleen maar gestegen. Dit gaat in de 
toekomst niet minder worden. Jij als Teamleider Logistiek, zorgt ervoor dat het pakketten 
proces elke dag zo goed mogelijk verloopt. Daarnaast ben jij verantwoordelijk voor jouw 
medewerkers. Een slechtnieuwsgesprek? Geen enkel probleem. Nieuwe medewerkers 
aannemen? Echt jouw ding. Wanneer alle pakketten dezelfde dag nog de deur uit zijn, 
hebben jij en je team het werk goed gedaan! Aan het einde van jouw werkdag rapporteer jij 
aan jouw Manager Logistiek proces. Hoe gaaf klinkt dat? 
 

Waar ga je werken:  

Jij gaat werken bij één van de snelst groeiende bedrijven in Nederland. Samen de logistieke 
wereld helemaal op zijn kop zetten? Je steentje bijdragen aan een groenere toekomst? Top! 
Homerr vindt dat pakketbezorging veel duurzamer kan. Sinds 2016 timmeren ze hard aan de 
weg om dit werkelijkheid te maken. Inmiddels zijn zij het op twee na grootste pakketpunten 
netwerk van Nederland. Daarnaast is Homerr nog lang niet klaar met groeien. Jij kan hier 
onderdeel van zijn als Teamleider in Breda! Handig voor jou, slim voor de wereld ;). 
 

Sollicitatie:  

Zo, dat is nog eens een topjob! Wil je solliciteren? Druk dan nu op de link naar de vacature 
en binnen een aantal dagen heb je contact met mij. Heb je nog vragen? Geen probleem! Bel 
naar 073-6489514, mail naar lgk@tempo-team.nl of stuur een WhatsApp bericht naar 06-
22257824. Ik kan niet wachten om je te spreken! Tot snel!    

https://www.tempo-team.nl/vacatures/471663/teamleider-logistiek?position=3&filter=nee&listingType=regular&zoekterm=homerr&locatie=Breda&afstand=10&pagina=1
mailto:lgk@tempo-team.nl

