
Logistiek Teamleider 
Als Logistics Teamleader zal je een sterke focus hebben op zowel people management als 

continous improvement. Je bent verantwoordelijk voor 25 tot 30 magazijniers  terwijl je een 
overzicht behoudt over het magazijn. Bovendien maak je kennis met ons programma en 
initiatieven rond continue verbetering die ons helpen Operational Excellence te bereiken. Supply 
chain binnen Puratos is in volle ontwikkeling waardoor je ruimte krijgt om eigen initiatieven te 

implementeren en je kansen zult krijgen om door te groeien. Verder krijg je een mentor 
toegewezen die je zal helpen voor een succesvolle start bij Puratos. 
  
Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden: 
  
Jouw team, kwaliteit, veiligheid en kosten zijn jouw belangrijkste prioriteiten. Naast het coachen 
van jouw teamleden, zijn je andere verantwoordelijkheden: 

• Initiëren en deelnemen aan continuous improvement projecten en best practices 

• Opvolgen van verbeteringen (KPI’s & 5S) 
• Plannen en opvolgen van werkactiviteiten, coördinatie en communicatie met andere 

afdelingen 
• Evaluaties en prestatie beoordelingen 
• Visueel management en oplossingen vergemakkelijken omtrent de huidige veiligheids- en 

kwaliteitsnormen 

  
Wie zoeken wij? 

• Je bent gepassioneerd door logistiek en People management 
• Je haalt je energie uit continuous improvement, initieert met plezier nieuwe projecten en 

brengt deze tot een goed einde.  
• Een eerste ervaring binnen magazijn of logistiek (vb via studentenjob, stage, traineeship…) 

alsook eerste ervaring met leiden van een groep (studentenvereniging, sportclub, scouts…) 
is een groot voordeel 

• Je hebt een bachelor of masterdiploma bij voorkeur in de richting van logistiek of supply 
chain. 

• Je hebt sterke organisatorische vaardigheden; 
•  Je bent flexibel, leergierig en servicegericht; 
• Je communiceert vloeiend in het Nederlands en Engels en bent bereid om Frans te leren  

  
Wat bieden we je aan?  

• Een boeiend en gevarieerde job in een dynamische en ondernemende werkomgeving die 
medewerkers aanmoedigt om initiatieven te nemen en ideeën aan te brengen die bijdragen 
tot het succes van de organisatie.  

• Je krijgt een intensieve en op maat opleiding  
• Vast contract van onbepaalde duur en een competitief salarispakket met extralegale 

voordelen zoals 13 en 14e maand, groeps- en hospitalisatievergoeding, maaltijdcheques.   

  
Wie zijn wij?  
Het geheim achter de succesvolle en snelle groei van Puratos zijn smaak en kwaliteit. We 
verwelkomen je graag in ons enthousiast, betrokken en gepassioneerd team van meer dan 9000 
werknemers. Niet onbelangrijk, een internationale speler én een Belgisch familiebedrijf. Elke dag 
opnieuw maken we het verschil. Hoe? Door het ontwikkelen, produceren en distribueren van een 
uniek en kwalitatief gamma van ingrediënten voor bakkers, patissiers en chocolatiers en dit sinds 

1919.  
Een eeuw later zijn onze producten en diensten beschikbaar in meer dan 100 landen over de hele 
wereld. Onze passie voor innovatie, onze nabijheid bij de klant en de consument en onze 
kernwaarden liggen aan de basis van onze wereldwijde ambitie en onze voortdurende groei.  
Werken bij Puratos, dat is kiezen voor een Top Employer in België. 


