
Voor één van onze cliënten zijn wij op zoek naar een Warehouse
Supervisor. Onze cliënt is een groothandel in de voedselindustrie op Aruba
die erg ambitieus is en gericht op de kwaliteit van haar dienstverlening.

Profiel
In verband met de bouw van een nieuw magazijn en de toenemende
werkzaamheden is onze cliënt op zoek naar een gemotiveerde ervaren
Warehouse Supervisor. Als Warehouse Supervisor ben je verantwoordelijk
voor het organiseren en aansturen van de warehouseactiviteiten en vervul
je de spilfunctie tussen inkoop, verkoop en logistiek. In deze aansturende
rol ben je samen met je team continu op zoek naar optimalisatie van de
werkprocessen. Je staat voor hoge kwaliteitsniveaus en productiviteit.

Als Warehouse Supervisor verricht je de volgende taken.
• Plannen, coördineren en controleren van warehouse werkzaamheden
• Organiseren en aansturen van je team waarbij je zorgt voor een

optimale bezetting, productiviteit en inzet.
• Zorgdragen voor de waarborging van de kwaliteit en veiligheidsnormen;

je neemt direct actie bij het signaleren van afwijkingen.
• Je maakt jouw team elke dag een beetje beter met on-the-job-training

en persoonlijke begeleiding

Vereisten
• Je hebt minimaal een MBO opleiding afgerond, aangevuld met 3 - 5 jaar

relevante werkervaring.
• Je hebt ervaring in een no-nonsense omgeving met inzicht in logistieke

processen.
• Je bent goed in plannen en organiseren en je hebt een feilloos gevoel

voor processen en herkent direct wanneer er kwaliteitsverbetering
toegepast moet worden.

• Uitstekende communicatieve vaardigheden en een zeer goede
beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

• Kennis van Exact Warehouse Management System is een pre.

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring. Een normale werkweek is
44 uur.

Gelieve uw sollicitatiebrief en CV voor 30 juni 2018 op te sturen
naar: jochabelle@reliant-dcs.com

Warehouse Supervisor
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