een power company met spanning
Wetac Battery Company is een totaalleverancier van accu's, laders en toebehoren in de meest uiteenlopende
sectoren. Onze hoofdvestiging staat in Ede, daarnaast hebben wij vestigingen in Duitsland, Engeland en Tsjechië.
Wetac Battery Company is onderverdeeld in een tweetal specialismen: Wetac Energy Solutions en Wetac Motive
Solutions. Hiermee voorzien we alle mogelijke branches van opgeslagen energie.
Hou je ervan om de handen uit de mouwen te steken?
Ben je geïnteresseerd in het stroomlijnen van werkprocessen?

Voor het aansturen van ons logistieke team, zoeken wij voor ons 2.600m2 grote magazijn een

Meewerkend Team Coördinator Magazijn
fulltime / dagdienst
voor het dagelijks meewerken met ons bestaande team van 5 collega’s, het coördineren van alle voorkomende
werkzaamheden in ons magazijn, het bewerkstelligen van een soepele doorloop en opslag van de goederen en het voorstellen
en doorvoeren van aanpassingen en vernieuwingen in het magazijnsysteem.
Als Team Coördinator ben jij natuurlijk bezig met het coachend aansturen van het team, heb je een ‘hands-on' mentaliteit en
zorg je ervoor dat alle logistieke processen gestructureerd verlopen. Je zorgt voor een optimale bezetting, bewaakt het
voortgangsproces en stuurt bij waar nodig. Draagt zorg voor een cultuur waarbij veiligheid en continue verbetering centraal
staat en dat de kwaliteiten van het team van 5 collega’s optimaal benut worden.
Je werkt mee bij alle uit te voeren magazijnwerkzaamheden. Ziet toe op juist gebruik van apparatuur en overige hulpmiddelen
instrueert/controleert het team op naleving van bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften. Hiervoor is ervaring met een
geautomatiseerde magazijnomgeving en interesse in techniek en elektro is een pre. De kandidaat voelt zich thuis in een klein
en jong team met een informele sfeer binnen een platte organisatiestructuur.

- Beschik jij over MBO werk- en denkniveau met een vakgerichte opleiding richting logistiek (of gelijkwaardig)?
- Heb jij ervaring als team coördinator in een magazijn?
- Heb jij ervaring met het opzetten van logistieke processen in een magazijn?
- Ben jij in het bezit van een VCA en een heftruckcertificaat?
- Ben jij accuraat, resultaatgericht en communicatief sterk?
- Woon jij in Ede of in de directe omgeving daaarvan?
·Als Team Coördinator geniet je van vele voordelen:
- Je komt te werken bij een bedrijf wat opereert binnen een veranderende en boeiende markt;
- Wij bieden jou een up-to-date pakket aan arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris binnen de Wetac Group.
Denk je na het lezen van deze vacature dat jij onze nieuwe Meewerkend Team Coördinator Magazijn bent?
Stuur dan je cv met motivatie naar:

Wetac B.V.
t.a.v. mevrouw I.C. Leenen, irma@wetac.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

De Wetac Group bestaat momenteel uit een team van +50 medewerkers.

