VACATURE

TEAMLEIDER OP HET DEPOT
In deze functie ben je verantwoordelijk voor een goed verloop van alle dagelijkse processen binnen
ons depot in Herent. Je geeft leiding aan de depotmedewerkers en fungeert als spil tussen het depot,
het eigen netwerk.
Moeten werkzaamheden verdeeld worden? Dat is jouw taak! Lopen zaken niet helemaal soepel? Dan
spring jij in de bres om de voortgang en kwaliteit van het werk te borgen. Hebben medewerkers
zorgen? Jij bent het aanspreekpunt waar zij altijd terecht kunnen.
Naast deze werkzaamheden houd jij je ook bezig met de optimalisatie van de processen in het
centraal magazijn. Je signaleert knelpunten en zorgt ervoor dat deze opgepakt worden om de werken
te verbeteren. Ook beheer je het wagenpark in samenspraak met de fleetmanager, plan je
depotroutes en zorg je voor de juiste uitvoering, verwerking en administratieve opvolging van de
periodieke tellingen van de voorraad.
Kortom, een en al uitdaging!
IETS VOOR JOU?
Voor ons depot in HERENT zijn wij op zoek naar een gemotiveerde Teamleider die ons team komt
versterken voor 38 uur per week. Je kunt goed onder druk werken, hebt een praktische en flexibele
instelling en beschikt over een gezonde fysieke gesteldheid.
Goed om te weten:
• De wisselende werktijden liggen tussen 07:00 en 18:30 uur.
• Incidenteel wordt er gestart om 05:00 uur in de ochtend of gewerkt op zaterdag .
Wij verwachten van een Teamleider enige kennis van de Automotive branche en kwaliteiten op het
gebied van leidinggeven. Het depot wordt door jou aangestuurd, gemotiveerd en gestimuleerd. Om dit
te kunnen doen zijn uitstekende communicatieve vaardigheden en een probleemoplossend vermogen
een must. Je werkt nauwkeurig en georganiseerd en hebt ervaring in een soortgelijke functie. Wij
verwachten dat je in bezit bent van rijbewijs B en vinden het prettig als je in of in de omgeving van
Leuven woont.
Wat bieden wij?
Je kunt rekenen op een marktconform salaris, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering en
maaltijdcheques . Vanuit onze Academy bieden we je mogelijkheden om jezelf en jouw kennis te
ontwikkelen. Daarnaast doen al onze +/- 1800 collega’s hun uiterste best om iedere werkdag tot een
succes te maken.
Solliciteer nu!
Heeft onze vacature voor Teamleider je enthousiast gemaakt en voldoe je aan het profiel? Solliciteer
via de sollicitatieknop en vul het formulier in. Vergeet niet jouw cv en sollicitatiebrief toe te voegen als
bijlage!
Wat doet Alliance Automotive Group Benelux?
Wie kan tegenwoordig zijn auto dagen missen? Bijna niemand toch? Als jouw auto voor onderhoud of
reparatie naar de garage moet wil je dat deze zo snel mogelijk en zonder verrassingen weer voor je
klaarstaat. Daarom maakt Alliance er een sport van om de garagehouder te voorzien van alles wat
hiervoor nodig is; van voertuigdata tot de beste prijzen en van technische ondersteuning tot een
razendsnelle levering van onderdelen!
Meer weten? Bekijk de website van Alliance Automotive Group Benelux en volg ons op social media!

