
 
 
 

Assistent Teamleider 

Wil je onderdeel  worden van één van de snelstgroeiende families van Nederland? Als 
Assistent Teamleider bij Homerr kom je terecht in ons nieuwe pand in Breda. Samen met 
een compleet nieuw team ga jij ervoor zorgen dat het proces wordt opgestart. Ga jij deze 
uitdaging samen met ons aan? Lees dan snel verder! 
 

Wat bieden wij jou:  

• Salaris van € 2070 tot €2248 

• Werktijden tussen 06:00 & 20:00 

• Een werkweek van maandag tot en met zaterdag. 

• Werken in tweeploegendienst 

• Volop opleidings- en doorgroeimogelijkheden 

• Een gezellige werkomgeving met collega’s 
 

Wie ben jij 

Jij hoeft momenteel nog geen Assistent Teamleider te zijn. Maar heb je al ruime 
werkervaring in de logistiek en ben je toe aan de volgende stap? Dan is dit de perfecte baan! 
Daarnaast vragen wij ook: 

• Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 
• Kennis van Excel/Word. 
• Je hebt eigen vervoer om bij Homerr Breda te komen.  
• Je bent in de mogelijkheid om een VOG aan te vragen.  

  

Wat ga je doen:  

Als Assistent Teamleider bepaal je samen met de teamleider waar de focus van de dag ligt. 
Jij bent zijn of haar rechterhand én het aanspreekpunt voor het hele team. Samen zorgen 
jullie ervoor dat het proces op rolletjes verloopt. Tijdens de kick-off met jouw team, worden 
de belangrijkste punten/taken van de dag besproken. Vervolgens start je samen met jouw 
team de verwerking op het sorteerproces. Als Assistent Teamleider ben je communicatief 
sterk! Gedurende de dag weet jij collega's te motiveren en te stimuleren om de doelen van 
die dag te behalen. Waar nodig weet jij snel te schakelen en te zoeken naar de juiste 
oplossingen. Vervolgens weet jij dit te rapporteren aan jouw teamleider. 
 

Waar ga je werken:  

Jij gaat werken bij één van de snelst groeiende bedrijven van Nederland. Homerr staat voor 
duurzame eenvoudige pakketbezorging. Inmiddels is Homerr het op twee na grootste 
pakketpunten netwerk van Nederland. Daarnaast is Homerr nog lang niet klaar met groeien. 
Groei jij met ons mee? Jij, als Assistent Teamleider, komt terecht in het nieuwe 
distributiecentrum in Breda! Handig voor jou, slim voor de wereld! 

 
 

Sollicitatie:  

Waar wacht je nog op? Solliciteer nu via deze link! Heb je eerst nog wat vragen? Geen 
probleem. Je kunt ons bereiken via whatsapp of via de mail. Je mag natuurlijk ook altijd even 
bellen. We spreken elkaar snel! 

 
 

https://www.tempo-team.nl/vacatures/472802/assistent-teamleider?position=4&filter=nee&listingType=regular&zoekterm=homerr&locatie=Breda&afstand=10&pagina=1

