
 
 
 

Manager Logistiek proces 
Bingo! Manager Logistiek proces bij Homerr in Breda. Geboren leider in de logistiek? Werken bij één 
van de snelst groeiende bedrijven in Nederland? Zet jij de logistieke wereld helemaal op zijn kop? 
Lees snel verder! 
 

Wat bieden wij jou:  

• Een maandsalaris tussen € 2499 en € 3300 (afhankelijk van ervaring) 

• Een auto van de zaak  

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden met laptop en telefoonregeling 

• Een 7 maanden of jaarcontract met uitzicht op onbepaalde tijd  

• Een fijne nieuwe werkomgeving  
 

Wie ben jij 

Een echte leidinggevende in de logistiek en/of productie omgeving. Daarnaast wil jij graag werken 
voor een duurzaam bedrijf. Handig voor jou, slim voor de wereld! Ook vragen wij: 

• Minimaal 3 jaar ervaring als leidinggevende in een logistiek/productie omgeving 

• Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal 

• Ervaring in het resultaatgericht sturen op targets en strategische doelstellingen 

• Ervaring met het gebruik van Word/Excel en goede computervaardigheden 

• Inzicht in en affiniteit met (digitale) logistieke processen en/of productieprocessen 
  

Wat ga je doen:  

Als Manager logistiek proces stuur jij het logistiek proces bij Homerr in Breda aan. Daarnaast zorg jij 
voor een prettige en veilige werkomgeving voor onze medewerkers. Je hebt een scherp oog voor 
details en het bereiken van een zo hoog mogelijk kwaliteit- en productiviteitsniveau. Als geen ander 
weet je hoe je moet communiceren op diverse niveaus binnen de organisatie, zowel met klant als de 
medewerkers. 
Voor onze organisatie ben jij de allerbelangrijkste schakel tussen de operationele medewerkers en 
leidinggevenden op de vloer. Ten aller tijden rapporteer jij rechtstreeks aan de Area manager van 
deze locatie. Je geeft leiding aan een groot team (assistent) Teamleiders en logistiek medewerkers, 
die je coacht en motiveert. Daarnaast bent je als Manager logistiek proces een goede sparringpartner 
voor de Area manager. De leidinggevenden op de vloer zijn jouw oren, ogen en jouw kennis op de 
werkvloer. Je hebt oog voor veiligheid, bent klantgericht en verantwoordelijk voor het behalen van de 
kwaliteit en financiële doelstellingen. 
 

Waar ga je werken:  

Jij gaat werken als Manager Logistiek proces bij Homerr voor Tempo-Team Performance 
Management. Een groeiend bedrijf waar je echt het verschil kan maken. Homerr gaat namelijk voor 
duurzame pakketbezorging. Hier kan jij je steentje bijdragen aan een groenere toekomst. 
Wij nemen operationele processen van de klant over in de Logistiek en Industrie. Dit doen we altijd 
binnen de warehouses of sorteercentra van onze klanten. We voeren de processen met een eigen 
team van medewerkers en leidinggevenden uit, optimaliseren deze processen en rekenen output 
based af. Dagelijks zijn ruim 120 leidinggevenden en ruim 1900 medewerkers in de weer in 
orderpicking-, sorteer- of assemblageprocessen. Tempo-Team Performance Management is 
marktleider in Nederland. Zo zijn we verantwoordelijk op verschillende locaties in Nederland voor het 
zo optimaal mogelijk uitvoeren van Logistiek en/of productieprocessen. Kortom een groeiende 
organisatie met vele kansen en mogelijkheden voor jou! 
 

Sollicitatie:  

Zo, dat is nog eens een topjob! Wil je solliciteren als Manager Logistiek Proces? Klik dan nu op de 
link. Binnen enkele dagen heb je contact met ons. Heb je nog vragen? Geen probleem. Stuur mail 
naar lgk@tempo-team.nl. Liever een appje sturen? Stuur het naar 06-22257824.  

https://www.tempo-team.nl/vacatures/471667/manager-logistiek-proces?position=2&filter=nee&listingType=regular&zoekterm=homerr&locatie=Breda&afstand=10&pagina=1

