Vacature
Supervisor
Bleckmann is marktleider op het gebied van logistieke dienstverlening ten behoeve van de fashion- en lifestyle
industrie. Wereldwijd draagt Bleckmann zorg voor het afhalen, opslaan en afleveren van zowel hangende kleding
als verpakte goederen. Met 25 vestigingen in Nederland, België, UK, US faciliteren wij een aantal van de meest
gerenommeerde ontwerpers en retail ketens. Werken bij Bleckmann betekent werken binnen een
toonaangevend, professioneel team van bekwame en gepassioneerde mensen die op een duurzame manier
bedrijven, markten en mensen met elkaar verbinden.
Voor onze beide sites in Venlo zijn we op zoek naar een:

Supervisor:
Taken en verantwoordelijkheden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Direct en indirect leidinggeven aan de medewerkers binnen de afdeling;
Ondersteunen van de Site Manager;
Mede zorgdragen voor het optimaal functioneren van de afdeling;
Sturen op basis van productiviteit en efficiëntie;
Minimaliseren van het aantal fouten;
Verkorten van de doorlooptijden;
Goede communicatie waarborgen door het voeren van overleg binnen en buiten de afdeling;
Mede uitvoeren van het personeelsbeleid;
Up to date houden van werkinstructies en procesbeschrijvingen;
Zorgdragen voor een veilige werkomgeving;
In deze rol rapporteer je aan de Operations Manager;
Een proactieve bijdrage leveren aan onze Lean Six Sigma werkmethodiek.

Profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MBO/HBO werk- en denkniveau;
Goede kennis van de logistieke organisatie en de processen;
Aantoonbare ervaring met leidinggeven;
Goede kennis en beheersing van MS office;
Goede kennis en ervaring met logistieke systemen;
Goede communicatieve vaardigheden en positieve instelling;
Uitstekende kennis en beheersing van de Engelse en Nederlandse taal;
Flexibel, stressbestendig en bereid zijn tot overwerk;
Je werkt in de dagploeg maar flexibiliteit hierbij is gewenst.

Arbeidsvoorwaarden:
Wij bieden een afwisselende functie met een hoge mate van zelfstandigheid en een prettige werkomgeving.
Sollicitatie:
Je motivatiebrief met CV kun je richten aan Bleckmann, ter attentie van Nick Scheurwater (HR Business Partner).
Solliciteren via e-mail mag natuurlijk ook via: solliciteren@bleckmann.com.
Een PPA (Persoonlijk Profiel Analyse) kan onderdeel uitmaken van deze procedure.
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