
                                            

                      STEF Logistiek Bodegraven zoekt voor haar Warehouse team een                                                                         

                                            Teamleider Logistiek, M/V, Fulltime 

 
Wij zijn op zoek naar een ervaren, enthousiaste collega die zorgt dat zijn of haar team goed met elkaar 
samenwerkt om onze doelen te behalen en zorgt voor de goede werksfeer! Heb je ervaring als logistiek 
ploegleider, teamleider of leidinggevende en kun jij het overzicht en de rust bewaren binnen onze dynamische 
afdeling? 

Over STEF:                                   
STEF is dé Europese specialist in food supply chain logistics. We werken met 20.000 mensen in 8 Europese 
landen. In Nederland hebben we vier vestigingen. Inmiddels bestaan we ruim 100 jaar en hebben we een 
geschiedenis vol aandacht voor de maatschappij om ons heen. Via ons unieke transport netwerk vervoeren we 
gekoelde, diepgevroren of ongekoelde voedingsmiddelen door heel Europa, volledig volgens alle 
veiligheidsnormen. En we hebben oog voor het milieu: via ons ‘Moving Green’ programma dragen we ons 
steentje bij aan de energietransitie, met minder broeikasuitstoot en koolstofarm energiegebruik. 
We zijn vernieuwend met onze flexibele en sterk gedigitaliseerde Supply Chain. Zo werken we efficiënt en met 
de hoogste kwaliteit. En dat leidt tot super tevreden klanten! 
 
De functie van Teamleider 
Als teamleider Logistiek ben je verantwoordelijk voor de operationele processen binnen de afdeling 
Warehouse en geef je leiding aan vier coördinatoren. Gezamenlijk draag je zorg voor het verdelen van het 
werk en prioriteiten van activiteiten worden gemonitord. Binnen deze functie ben je op de werkvloer te 
vinden, in een temperatuur gecontroleerde warehouse omgeving van ± 4 graden Celsius. Indirect wordt  een 
team van 25 tot 35 medewerkers aangestuurd, verdeeld in de functies lader- en losser, orderpicker, reachtruck 
chauffeur en medewerker VAL. Jouw bevindingen en werkzaamheden rapporteer je aan de Warehouse 
Manager.  
 
Je werktijden              
De diensten lopen van 6:00 uur – 15:00 uur en van 12:00 uur – 21:00 uur.                                                                    
Je komt te werken in een wisseldienst. 
 
Jouw werkzaamheden als Teamleider 

 Het coördineren van werkzaamheden binnen de afdeling Warehouse 
 Het begeleiden en coachen van medewerkers binnen het team 
 Het instrueren en ondersteunen van medewerkers, zodanig dat op veilige, verzorgde, efficiënte en 

effectieve wijze de werkzaamheden worden uitgevoerd 
 Zorgdragen voor een correcte registratie van uren- en aanwezigheid van personeel 
 Zorgdragen voor een correcte uitgifte van middelen die gehanteerd worden voor werkzaamheden 
 Het aandragen van verbetermogelijkheden in de processen binnen de afdeling, maar ook in de 

samenwerkingen met interne afdelingen 
 
 
 



 
Wat verwachten wij van jou als Teamleider?  

 Meerjarige logistieke ervaring (> 5 jaar) in een vergelijkbare functie, waarin je leiding gegeven hebt 
aan een team van vergelijkbare omvang. Ervaring in de Food /FMCG is een pré 

 Je beschikt minimaal over een MBO werk- en denkniveau, opleidingsrichting: Logistiek 
 Administratief en communicatief sterk zowel Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk 
 Sterk is situationeel leiderschap, met oog voor het sociale aspect binnen het team 
 Weet operationele problemen te doorgronden en weet deze te kort en bondig te verwoorden 
 Flexibel inzetbaar, met name gericht op de start- en eindtijden van de diensten  
 Staat sterk in de schoenen, is stressbestendig en bewaakt het overzicht gedurende de dienst 
 Klantgerichte houding met focus op het leveren van kwaliteit in dienstverlening 

 

Wat bieden wij jou?  
 Salaris (Schaal E) en arbeidsvoorwaarden op basis van TLN CAO beroepsgoederenvervoer 
 Een ploegentoeslag van 8,75% 
 Opleidingen en trainingen ter ondersteuning van je functie én eigen ontwikkeling 
 Een informele werksfeer, professionele organisatie en gemotiveerde collega’s 
 Een functie met ruimte voor eigen inbreng en verantwoordelijkheid en een organisatie waarin elke 

dag voldoende uitdagingen biedt 
 Een functie met veel ruimte voor eigen ontwikkeling, opleiding, inbreng en verantwoordelijkheid 
 De mogelijkheid om aandelen te kopen van STEF, zodat je direct deelt in ons succes 
 Werken bij een groeiende, dynamische, internationale logistieke dienstverlener  

 
 

Heb je interesse? Stuur je CV met motivatie naar STEF_Bodegraven_HR@stef.com.  

Als je vragen hebt over de vacature: bel dan rechtstreeks met Laura via 088-939 5254 


