
Vacature  

Schenker Logistics Nederland, Human Resources 

 

Teamleader Warehouse Airfreight  
 

Vestiging:      Schiphol (Oude Meer) 

Dienstverband     Vast contract, 40 uur p/w 

 

 

De functie ▪ Je zorgt voor de dagelijkse aansturing van de fysieke afhande-
ling van in-, op-, uit- en/of overslagactiviteiten 

▪ Je houdt toezicht op en geeft mede uitvoering aan het volgens 
de aangeleverde planning laden en lossen van vrachtauto's 

▪ Zorgdragen voor de interne informatie- en documentenstroom 
behoort ook tot jouw verantwoordelijkheid 

▪ Je doet aanbevelingen aan de leiding ten aanzien van werkme-
thoden, hulpmiddelen en de inrichting van het magazijn 

▪ De groep die je begeleidt, instrueert, corrigeert en stimuleert 
bestaat uit 10 tot 20 medewerkers per shift 

▪ Je ziet toe op naleving van de wettelijk arbo- en veiligheidsre-
gels 

▪ In overleg met de Warehouse Manager bepaal je dagelijks de 
inzet van personeel en materieel 

▪ Je zorgt voor een efficiënte uitvoering van de werkzaamheden, 
het behalen van de gevraagde productie en voor de juiste ad-
ministratieve afhandeling van de activiteiten 

▪ Je rapporteert aan de Warehouse Manager, die je tevens ver-
vangt bij afwezigheid 

 

Wij vragen ▪ Je hebt een aantoonbare relevante MBO opleiding 

▪ Je hebt 3-5 jaar leidinggevende werkervaring in een warehou-
se omgeving 

▪ Je beschikt over leidinggevende capaciteiten, goede communi-
catieve vaardigheden en overtuigingskracht 

▪ Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse 
taal in woord en ge-schrift 

▪ Je bent een teamplayer 

▪ Je bent in bezit van een heftruckcertificaat 

▪ Je hebt een hands-on mentaliteit 

▪ Bereidheid tot het werken in wisseldiensten inclusief nacht-
dienst (tussen 22:00 en 06:30 uur) en weekenddienst 
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Wij bieden ▪ Direct een vast contract 

▪ Marktconform salaris 

▪ 27,5 vakantiedagen 

▪ Doorgroeimogelijkheden & ruimte voor persoonlijke ontwikke-
ling 

▪ Vaste reiskostenvergoeding 

▪ Milieuvriendelijk fietsplan 

▪ Pensioenregeling 

▪ Winstdeling uitkering 

▪ Dynamische omgeving 

▪ Werken in een transparante organisatie 

 
Procedure/contact Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opne-

men met:  
Arjen Klinkenberg, via arjen.klinkenberg@dbschenker.com 
 
Wij ontvangen graag jouw CV en korte motivatie  
Een Pre Employment Screening is vast onderdeel van de  

 
 

 
 


