
 
 

 
 

Supervisor Customer Care 
Wil jij bijdragen aan het snelstgroeiende, meest duurzame en groene logistieke netwerk van Europa? 
Krijg jij energie van het bieden van de beste service en kan jij het beste uit een klantenserviceteam naar 
boven halen? Dan zijn wij op zoek naar jou!  
 
Over ons  
Wij zijn Homerr, de scale-up die de wereld van logistiek flink aan het opschudden is. Door onze slimme én 
duurzame oplossingen, maken we de groeiende e-commerce markt futureproof. Door onder andere 
gebruik te maken van bestaande routes, besparen we direct tot wel 79% CO2 uitstoot. Met een ambitieus 
team dat gepassioneerd is over duurzaamheid en optimalisatie, werken we hard aan het vergroenen van 
de logistieke sector. Week na week hebben we weer nieuwe mijlpalen en worden weer een stukje beter. 
Zo zijn we vorig jaar ruim 1000% gegroeid en zitten we sinds kort in België.  
 
De functie  
Als supervisor geef jij functioneel leiding aan ons informele en sociale klantenservice team (7 fte) en help 
je onze klanten, Homerrs en partners per telefoon en mail. Als supervisor rapporteer je direct aan de 
manager van de Customer Care en werk je dagelijks aan de doelstellingen op korte- en lange termijn.  
Daarnaast ga je uitdagingen niet uit de weg, signaleer je problemen en kom je proactief met 
oplossingen. Samen met de Customer Care Manager zorg jij ervoor dat het team goed functioneert, 
zowel kwalitatief als kwantitatief. Je regelt de roostering, voert coachingsgesprekken en bent het 
aanspreekpunt voor vragen en escalaties. Daarnaast ben je zelf ook uitvoerend als meewerkend 
voorman/vrouw en sta je klanten telefonisch, via e-mail en Facebook te woord. Je bent een natuurlijke 
leider, je motiveert medewerkers en kan goed presteren onder druk. Jij blinkt uit in je enthousiasme, 
sociale vaardigheden, empathische vermogen en oplossingsgerichtheid.  
 
De verantwoordelijkheden  
• Samen met de Customer Care Manager zorg dragen voor het behalen van korte- en 

langetermijndoelstellingen door ervoor te zorgen dat het team functioneert, kwalitatief en 
kwantitatief  

• Zorgdragen voor een professionele klachtafhandeling en het functioneren van het 
klantenserviceteam, zowel B2B als B2C;  

• Je biedt kwaliteitsservice door kwaliteits- en klantenservice normen af te dwingen;  
• Aansturen, trainen en coachen van het team door o.a. te sturen op targets, te motiveren en 

praktische problemen op te lossen.  
 
Wie zoeken wij?  
• Je hebt HBO werk-en denkniveau en minimaal 2 jaar relevante leidinggevende ervaring, 

bijvoorbeeld in een callcenter of op een klantenservice;  
• Je bent spontaan, servicegericht, zelfstandig en kan goed overzicht bewaren;  
• Je bent een teamspeler, leergierig en 32 tot 40 uur per week beschikbaar;  
• Je staat sterk in je schoenen en laat je niet makkelijk uit het veld slaan;  
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;  
 
Wat bieden wij?  
• Een goed salaris, leuk team en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei; 
• Een functie met doorgroeimogelijkheden en veel vrijheid en verantwoordelijkheden; 
• Werken in een ondernemende, snelgroeiende en duurzame scale-up met 

hoofdkantoor in Amsterdam.  
 
Word jij onze nieuwe collega?  
Stuur dan een mailtje naar career@homerr.com met je CV en  
motivatie of neem contact op met Stijn Hutschemaekers op +316 15 64 00 69  


