De Kringwinkel Antwerpen, eigenzinnig milieu- en tewerkstellingsbedrijf in de sociale economie,
zoekt een

Manager Logistiek & Transport
Als teamleider stuur je onze ploegen aan die instaan voor alle transport en
logistiek binnen De Kringwinkel Antwerpen. Je bent de coach van vijf
werkleiders en samen met hen stuur je een team aan van ongeveer tachtig
medewerkers. Met je uitmuntende organisatorische en relationele
vaardigheden weet je hen elke dag te inspireren en te motiveren.
Je takenpakket:
• Je vertaalt de strategische doelen in een efficiënt operationeel proces
•

Je bewaakt gestelde targets en stuurt de werking in functie van de realisatie ervan

•

Je stemt af met de managers van andere afdelingen over het efficiënt organiseren van alle
logistieke activiteiten

•

Je behoudt het overzicht en rapporteert aan het strategisch team over de gerealiseerde
targets

•

Vanuit je deskundigheid formuleer je strategische verbetervoorstellen rond de logistieke
processen

•

Je motiveert en inspireert je team bij het organiseren en aanpakken van hun uitdagende
werkopdrachten

•

Je stuurt de werkleiders aan en ondersteunt hen in de dagelijkse leiding

•

Je bent eindverantwoordelijke voor het vlotte verloop van alle logistieke en
transportactiviteiten binnen De Kringwinkel Antwerpen

Je profiel:
• Je bent een people manager met sterke leiderschapskwaliteiten en uitmuntende
communicatieve en relationele vaardigheden

•

Je bent een strategisch denker, maar kan strategie ook vertalen naar de operationele
werking

•

Je bent een geboren organisator met een sterk ontwikkeld commercieel inzicht

•

Je denkt snel, oplossingsgericht en creatief

•

Je hebt veel ondernemingszin

•

Je bent flexibel en in staat om te werken in een uitdagende en veranderende omgeving

•

Met je begeesterende persoonlijkheid weet je het beste uit anderen te halen

•

Je bent sociaal ingesteld en staat open voor diversiteit

•

Je hebt werkervaring in de sector van logistiek en transport

•

Je werkte minimum drie jaar in een leidinggevende functie

Interesse?
Stuur je motivatiebrief en CV voor 20 februari 2019 per e-mail naar
aanwervingen@dekringwinkelantwerpen.be met als onderwerp ‘Sollicitatie teamleider L&T’.
Meer info over Kringwinkel op www.dekringwinkelantwerpen.be

