Beroep in het kort

Logistiek teamleider
Beroepsbeschrijving

Sectorkamer
mobiliteit, transport,

De logistiek teamleider leidt een team van logistiek medewerkers in verschillende soorten bedrijven. Hij

logistiek en maritiem

coördineert werkzaamheden en draagt bij aan de verbetering van het logistieke proces. Hij stuurt een
team aan vanuit zijn eigen expertise en is verantwoordelijk voor het daadwerkelijk realiseren van de
doelstellingen van de afdeling. Bij het maken van voorstellen om het werkproces te verbeteren, werkt hij
alleen en is hij zelf verantwoordelijk voor een goede oplevering. Hij zorgt voor goede
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werkomstandigheden en op de werkvloer heeft hij een voorbeeldfunctie.
Niveau

Kerntaken en werkprocessen

3

Goederen/producten ontvangen en opslaan

In deze leaflet

•

Bereidt het ontvangen en opslaan van goederen/producten voor

beschrijven we de

•

Ontvangt en controleert goederen/producten

inhoud van een mbo-

•

Slaat goederen/producten op

beroep. Zo weet u wat

•

Voert goederen/producten in het systeem in

u van iemand mag
verwachten die

Orders verzamelen

gediplomeerd is in dit

•

Bereidt het verzamelen van orders voor

vakgebied.

•

Inventariseert (een deel van) de voorraad en/of (een deel van) de magazijninventaris

•

Rondt het verzamelen van orders af

•

Verzamelt orders

Goederen/producten verzenden
•

Bereidt het verzenden van goederen/producten voor

•

Controleert te verzenden goederen /producten

•

Laadt goederen/producten en rondt het verzendklaar maken van goederen/producten af

•

Maakt goederen/producten verzendklaar

Coördineert logistieke werkzaamheden
•

Begeleidt medewerkers bij werkzaamheden op de werkvloer

•

Bereidt de werkzaamheden van het logistieke team voor en verdeelt werk

•

Bewaakt de uitvoering en voortgang van de werkzaamheden van het logistieke team

•

Bewaakt het materieel en materiaal en beheert (een deel) van het magazijn

•

Organiseert en/of adviseert over het voorraadbeheer

Levert een bijdrage aan het optimaliseren van het logistieke proces
•

Doet verbetervoorstellen ten aanzien van logistieke deelprocessen

•

Organiseert werkoverleg met het team

•

Voert overleg met collega-teamleiders

