
  

  
 

Teamleider Warehouse 

24-39,25 uur/week 

Regio Groningen/Drenthe 

 

Jouw baan  

Als teamleider Warehouse zorg je er, samen met een gezellig team, voor dat onze (internationale) 

klanten hun bestellingen op tijd ontvangen. Je werkt in een geautomatiseerd magazijn waar orders 

met behulp van een handscanner worden gelopen. Werkzaamheden zoals het verwerken van 

binnenkomende goederen en retouren vallen binnen jouw takenpakket.  

Als teamleider ben jij het aanspreekpunt voor de orderpickers. Je zorgt er dagelijks voor dat elke 

order op tijd de deur uitgaat en foutloos gelopen wordt. Dat betekent dat je naast orderpicken ook 

bezig zal zijn met voorraadbeheer, afhandelen van vragen van onze klantenservice, inslag en opslag 

van goederen en optimalisatie van de interne processen. Je werkt in een team van 4 directe 

collega’s, binnen het warehouse werken momenteel zo’n 40 personen. 

 

Jouw werkdagen zijn maandag tot en met zaterdag (je werkt ongeveer 1 keer in de 4 á 5 weken op 

zaterdag), variërend tussen 08:00 uur tot 21:00 uur en op zaterdag van 09:00 uur tot 14:00 uur.  

 

Functie-eisen  

Van een Teamleider Warehouse verwachten we een actieve werkhouding. De juiste motivatie vinden 

wij belangrijker dan opleidingsniveau.    

  

▪ Je bent een echte aanpakker. 

▪ Je hebt ervaring met het gebruik van de pc. 

▪ Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.  

▪ Je bent nauwkeurig.   

▪ Je werkt zelfstandig én je werkt goed samen.   

▪ Ervaring met orderpicken is een pré, maar niet noodzakelijk.  

  

Bij voorkeur beschik je over eigen vervoer. 

  

Wie zijn wij? 

De Bondt B.V. is een moderne groothandel in fournituren, wol en handwerkartikelen en is op dit 

gebied toonaangevend in Europa. Het is een no-nonsense, informeel familiebedrijf dat hard groeit en 

op dit moment ruim 80 werknemers telt. We werken vanuit onze hoofdlocatie in Tynaarlo. Met meer 

dan 60.000 artikelen hebben wij een enorme collectie en zijn wij dé one-stop-shop voor retailers in 

deze sector. Scheepjes® is ons eigen merk voor garen, accessoires, patronen en boeken. Alle 

collega’s leveren, ieder vanuit hun vakgebied, een bijdrage om samen het brede palet aan producten 

te ontwikkelen, te innoveren en de beste dienstverlening te realiseren. Zie www.debondtbv.nl en 

https://www.scheepjes.com/nl/ 

 

 

 

http://www.debondtbv.nl/
https://www.scheepjes.com/nl/


 

 

 

 

Wij bieden 

Wij vinden goed werkgeverschap essentieel. We bieden een dienstverband met aantrekkelijke 

arbeidsvoorwaarden, een goede werksfeer met enthousiaste collega’s. Vanzelfsprekend bieden we 

een marktconform salaris. Daarnaast bieden we ook ruime opleidings- en persoonlijke 

ontwikkelingsmogelijkheden. 

 

En nu? 

Ben jij de Teamleider Warehouse die wij zoeken, dan nodigen we je graag uit om te solliciteren. Stuur 

je motivatiebrief met cv naar solliciteren@debondtbv.nl of reageer via Indeed. De sluitingsdatum is 

15-12-2021. 

mailto:solliciteren@debondtbv.nl

