Teamleider Magazijn / Expeditie – standplaats Leeuwarden
Ben jij op zoek naar een uitdagende functie, waar jouw input en enthousiasme een groot effect heeft
op ons gezamenlijke succes? Wil jij werken in een snel groeiend bedrijf met veel uitdaging en voel jij
je thuis in een dynamische productie organisatie waarbij geen dag hetzelfde is en je mee kunt
bouwen aan de afdeling Magazijn / Expeditie. Dan komen wij heel graag in contact met jou!
Wie is Royal Steensma? Wat doen we als Royal Steensma en waar streven we naar?
Royal Steensma is een professioneel en innovatief familiebedrijf gespecialiseerd in de productie van
hoogwaardige ingrediënten en smaakvolle halffabricaten voor de retail, brood- , banket- , chocoladeen ijsindustrie. Wij produceren onder eigen merk en onder private label en zijn nationaal en
internationaal actief. In Nederland behoren wij tot de marktleiders op het gebied van de productie van
bakkerijgrondstoffen.
Als je bij één van onze vier Nederlandse plants binnenkomt, ervaar je niet alleen dat wij heerlijke
bakkerijingrediënten produceren, maar ervaar je vooral de bevlogenheid van onze medewerkers.
Medewerkers die kennis hebben van uiteenlopende processen, producten en specialiteiten. Met circa
225 collega’s zorgen wij er dagelijks voor dat zowel de ambachtelijke bakker op de hoek, als ook de
industrie en de retail voorzien worden van onze producten. De saamhorigheid ervaar je wanneer je
één van onze locaties binnenloopt. Humor in combinatie met hard werken, met de handen in het deeg
en ook een lach en een traan zijn ons niet vreemd. Korte lijnen, efficiency, inventiviteit,
maatwerkoplossingen: daar houden wij van; en onze klanten ook!
Royal Steensma heeft vestigingen in Leeuwarden, Franeker, Elst en Vlaardingen. Daarnaast beschikt
de organisatie over een eigen productiefaciliteit in Thailand voor de aanlevering van grondstoffen.
Functie:
Als Teamleider Magazijn / Expeditie ben je verantwoordelijk voor alle logistieke- en administratieve
processen van het grondstoffenmagazijn en de expeditie. Je bent secundair verantwoordelijk voor het
borgen en uitvoeren van de logistieke processen. Je geeft leiding aan een team en houdt toezicht op
de uitvoering van de logistieke processen.
Je voornaamste taken en verantwoordelijkheden zijn:
 Je coördineert en regelt de opslag van inkomende goederen en het interne transport van en
naar de productie- afdelingen.
 Je coördineert en regelt de opslag van distributie van gereed product.
 Je coördineert en regelt de uitvoering van het proces van orderpicking en verzending van
orders.
 Je coördineert en regelt de aanvoer van leveringen aan de hand van informatie van de
inkoop.
 Je draagt zorg voor een efficiënte opslag van grondstoffen, verpakkingsmateriaal, gerede
producten en van emballage materiaal.
 Je draagt zorg voor correcte administratie in het softwarepakket Exact
 Je maakt afspraken met leveranciers en / of met gecontracteerde vervoerders over tijdstippen
van leveringen.
 Je draagt zorg voor het in goede staat houden van het transportmaterieel, orde en netheid
van de magazijnen e.d.
 Je stuurt je eigen team aan maar ook flexkrachten en een of meerdere stagiaires. Deze
medewerkers leidt je op en begeleid je daar waar nodig.
 Je behartigt personeelsaangelegenheden.
 Je draagt zorg voor het juiste gebruik van en de verdere optimalisatie van het WMS systeem.
 Je laad en lost vrachtauto's m.b.v. op de heftruck
 Je controleert de belading van vrachtwagens volgens voorschrift en klanteneisen.

Je werkt nauw samen met je collega's van de Productie, Technische Dienst en de QC en QA-ESH
afdeling. Je rapporteert aan het Hoofd Magazijn / Expeditie. Het betreft een fulltime functie in
dagdiensten voor 40 uur per week.
Wat vragen we van je?
 Je beschikt over een afgeronde MBO+/ HBO opleiding, bij voorkeur transport en/of logistiek
of vergelijkbaar.
 Je beschikt over minimaal 2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur binnen
de food.
 Je hebt ervaring met logistieke- en administratieve processen.
 Je beschikt over technisch inzicht en over kennis van kwaliteitssystemen.
 Je beschikt over kennis van ERP / WMS systemen, je hebt hier ook affiniteit mee, bij voorkeur
met Exact.
 Je hebt ervaring met het werken met KPI’s.
 Je beschikt over leidinggevende capaciteiten en vaardigheden.
 Je bent een teamplayer, je weet draagvlak te creëren en je bent in staat zelfstandig en alleen
te werken.
 Je bent analytisch, vasthoudend, initiatiefrijk, besluitvaardig en communicatief sterk
 Je bent tevens flexibel, pro-actief, accuraat, secuur en pragmatisch ingesteld.
 Je beschikt over een hands-on mentaliteit.
Wat bieden we je?
Wij bieden je een zelfstandige, uitdagende en veelzijdige functie met ruimte voor eigen initiatief. Een
goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een aantrekkelijke pensioenregeling,
vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. We bieden je ook een gezellig team waarbij we informeel en
actief met elkaar samenwerken. Ontwikkelingsmogelijkheden zijn eveneens aanwezig.
Nieuwsgierig of heb je de gouden tip?
Heb je vragen of weet je iemand in jouw netwerk die op zoek is, neem dan contact op met Jelke van
Dapperen, HR Manager. Jelke is bereikbaar op nummer 06-20253739. Ook kun je een mail sturen
naar j.vandapperen@steensma.com

