
 

OVER
HEUTINK

Familiebedrijf Heutink is een internationaal opererende marktleider en totaalleverancier.  

Begonnen met leermiddelen in het basisonderwijs en nu, ruim 110 jaar verder, gespecialiseerd in  

het ondersteunen, adviseren en faciliteren van de ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 25 jaar. 

Als onafhankelijk leverancier en adviseur voorzien wij kinderopvangorganisaties, basisscholen, voortgezet en hoger onderwijs,  
welzijnsorganisaties én particulieren van een breed scala aan producten en diensten, zoals lesmethoden, creatief-, spel- en  
ontwikkelingsmateriaal, meubilair en ICT-oplossingen.

Samen sterk! 
Iedere dag zetten zo’n 250 mensen zich in voor Heutink; een organisatie met ambitieuze teams en een hechte bedrijfscultuur  
zoals je dat mag verwachten bij een familiebedrijf. Samen werken zij hard aan het waarmaken van de gezamenlijke ambities,  
het waarmaken van beloftes en het laten groeien van de klanten (letterlijk én figuurlijk).

FULLTIME

VACATURE

Jouw functie

Jouw werkzaamheden bestaan uit:
Jij zorgt ervoor dat de orderstroom  
op jouw afdeling efficiënt en effectief 
verloopt

Je bent verantwoordelijk voor het  
begeleiden, motiveren, coachen en  
ontwikkelen van de medewerkers  
op jouw afdeling

Je voert hiervoor verschillende  
gesprekken, denk hierbij aan functio- 
neringsgesprekken, verzuimgesprekken 
en gesprekken omtrent ontwikkeling  
en competenties

Je maakt een dagelijkse planning van  
de medewerkers in overleg met het hoofd 
bedrijfsbureau, waarbij we een grote 
flexibele poule met studenten hebben die 
op jouw afdeling ingezet kunnen worden

Je organiseert en voert een werkoverleg 
met de andere logistiek teamleiders  
en de assistent teamleiders over o.a.  
de dagelijkse voortgang, knelpunten, 
verbeteringen en ondernomen acties

Je adviseert het hoofd logistiek ten 
aanzien van verbeteringen in processen, 
productiviteit en planning 

Waar nodig werk je zelf mee, stuur je  
pro actief bij en controleer je  
de uitvoering van de werkzaamheden 

 

Jij zoekt...

Een uitdagende en dynamische logistieke 
functie waarin je verantwoordelijk bent 
voor de begeleiding en ontwikkeling van 
de medewerkers en een optimaal verloop 
van de logistieke processen op jouw  
afdeling. Dat is ook nog eens mogelijk 
binnen een splinternieuwe logistieke 
omgeving, aangezien we volgend jaar 
naar ons nieuwe pand in Nijverdal gaan 
verhuizen. 

In onze logistiek werken in totaal 60 mede-
werkers en daarnaast hebben we een flexi-
bele poule met meer dan 150 studenten die 
voornamelijk in de avonduren werken. In de 
zomermaanden werken we minimaal 6 weken 
in een twee ploegendienst samen met onge-
veer 400 vakantiemedewerkers. 

 

 

RIJSSEN

‘Ben jij een flexibele en enthousiaste logistiek 
 teamleider die van aanpakken weet? Heb je ervaring  

met leidinggeven en sta je stevig in je schoenen?’

- Barry Wevers, hoofd logistiek -

 

Kennismaken of meer weten?
 
Vragen over de functie?

Neem contact op met Barry Wevers 
(hoofd logistiek). Hij legt je graag uit  
wat de functie in de praktijk inhoudt.
T 0548 82 53 66 33

Heb je interesse maar toch nog 
een vraag?

Bel of mail dan naar 
Marieke Tonis (HR)
T 0548 53 66 89
@ hr@heutink.nl

Meer over Heutink?
www.heutink.nl/info/over

Solliciteren
 
Wil jij met ons meegroeien, meewerken  
aan kwaliteit en iets betekenen voor  
de toekomst? Wij zijn heel benieuwd  
naar jouw motivatie en CV!

Enthousiast? 
Stuur je motivatie en CV vóór  
15 januari 2022 naar
 
 @ hr@heutink.nl

Wat verwachten we van jou?

Je bent stressbestendig en accuraat

Je hebt overtuigingskracht  
en bent flexibel

Je bent procesgericht en pro actief

Je bent een teamplayer

En je hebt goede gespreksvaardig- 
heden en computervaardigheden

Even checken

Herken jij jezelf tot nu toe helemaal  
in deze vacaturetekst? En kun jij  
de volgende boxjes afvinken?

MBO+ werk- en denkniveau en  
een aantal jaren logistieke ervaring

Ervaring met het aansturen van  
een team

Ervaring met MS-office

Ervaring met Microsoft Dynamics AX  
is een pré

Bereid om in onze piekperiode in  
de zomer minimaal 6 weken in een twee 
ploegendienst te werken

Samen 
  sterk!

TEAMLEIDERLogistiek

GROEIEN
MET

HEUTINK

‘ Dan zoeken wij jou! ’

    Interessant? 
Lees dan gauw verder!

Wat bieden we 
 

Een warm welkom in een echt familie- 
bedrijf met meer dan 110 jaar ervaring.

En een leuke, uitdagende en super 
diverse functie in een veilige en gezellige 
werkomgeving bij een organisatie met 
bestaansrecht.

We zien je graag ontwikkelen en groeien. 
Eigenlijk net als waar we ons dagelijks 
voor inzetten voor onze klanten. Je krijgt 
de kans om te leren van collega’s en een 
bijdrage te leveren aan ons doel om onze 
klanten te helpen het beste uit ieder 
kind te halen op het gebied van educatie 
en ontwikkeling.

We bieden je een fulltime baan,  
als je wilt per direct, een mooi salaris,  
opleidingsmogelijkheden en fijne  
arbeidsvoorwaarden.


