
 

Vacature Vervangend Teamleider Logistiek  

(5-ploegen) 

 

Farm Dairy is een grote zuivelproducent in Lelystad. Dagelijks verwerken wij verse 

melk, afkomstig van Nederlandse melkveehouders. Deze melk gaat vervolgens de 

deur uit als volle, halfvolle en magere melk óf als vla of yoghurtproduct. Om ervoor te 

zorgen dat alle goederen, producten en hulpstoffen die wij hiervoor nodig hebben op 

de juiste plek terecht komen zijn wij op zoek naar mensen die onze logistieke afdeling 

komen versterken!  

Samen met je collega’s ben je op de afdeling logistiek verantwoordelijk voor de organisatie van de 

verlading en opslag van inkomende goederen en uitgaande producten. Als Vervangend Teamleider 

bestaan jouw taken uit een combinatie van meewerken op de afdeling en het vervullen van de 

kerntaken van de Teamleider. Je bent het eerste aanspreekpunt voor transporteurs en verzorgt de 

dienstoverdracht. Daarnaast controleer je temperaturen op verschillende koellocaties, organiseer je 

whiteboardmeetings en regel je de personeelsbezetting op de afdeling Logistiek. 

Wie ben jij? 
▪ Je kunt goed plannen en organiseren en zorgt daarmee voor optimale benutting van de tijd en 

ruimte die beschikbaar is; 
▪ Je past mensgericht leiderschap toe en weet mensen op een juiste manier aan te spreken en 

feedback te geven; 
▪ Je bent resultaatgericht en doelgericht; 
▪ Je durft (weloverwogen) risico’s te nemen; 
▪ Je kunt delegeren; 
▪ Je werkt zorgvuldig en accuraat. 

  

Verder:  
▪ Heb je MBO- niveau 3 denkniveau en heb je een gerichte opleiding op logistiek gebied; 
▪ Ben je in het bezit van een geldig heftruck/ koppeltruck certificaat of je bent bereid deze bij 

ons te halen; 
▪ Beheers je het gebruik van reguliere PC applicaties; 
▪ Heb je goede communicatieve vaardigheden: Het over kunnen brengen van de juiste 

informatie tijdens een overdracht en klantgerichtheid richting externe chauffeurs. 
▪ Beheers je de Nederlandse taal goed; 
▪ Heb je minimaal 6 maanden werkervaring in een soortgelijke functie. 

 

Wat mag je van ons verwachten? 

▪ Allereerst ontvang je van ons een prima salaris, welke ligt vastgelegd in de Zuivel CAO; 
▪ Daarnaast bieden wij volop mogelijkheden om te leren en te ontwikkelen. Je kunt bijvoorbeeld 

een certificaat halen voor heftruckchauffeur of een training volgen via Tiptrack. Hier ontvang je 
ook budget voor; 

▪ Een eindejaarsuitkering van 4%; 
▪ Een premievrij pensioen; 
▪ Wij hebben een actieve personeelsvereniging die leuke uitjes e.d. organiseert. 

 

Nieuwsgierig geworden?  
We ontvangen jouw uitgebreide motivatie en CV graag! Mail naar HR@farmdairy.com  
Ook als je vragen hebt over deze functie kan je bij ons terecht! 
 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

mailto:HR@farmdairy.com

