Teamleider Magazijn
Heb jij affiniteit met de agrarische sector? Schrikken data analyses en ERP systemen jou niet af? Zet
jij altijd net een stap extra voor de klant? Dan ben jij misschien wel de Teamleider Magazijn die wij
zoeken!
Wat ga jij doen?
Aan de Ketelaarsweg 16 in Ospel zit Op ’t Root Mechanisatie & Melktechniek gevestigd, een
vooruitstrevende organisatie in de landbouwmechanisatie en melktechniek. Je zult dagelijks in
aanraking komen met honderden producten van groot tot klein. Uiteraard houd je je als Teamleider
Magazijn bezig met producten die het magazijn inkomen en weer verlaten. Binnenkomende
producten worden gecontroleerd en in het systeem gezet. Je helpt de klanten aan de verkoopbalie
en adviseert hen indien nodig. Naast deze werkzaamheden zal je ook bezighouden met backoffice
taken, zoals het draaien van verschillende analyses, bijvoorbeeld met betrekking tot de voorraad. In
deze functie geef je leiding aan een klein team in het magazijn van Op ’t Root Mechanisatie &
Melktechniek. Het is een commerciële positie waarbij je veel contact hebt met zowel de klant, als de
monteurs, als de administratieve en verkoopafdelingen.
Wie ben jij?
- Je bent commercieel en analytisch sterk;
- Je hebt kennis van of affiniteit met landbouwmachines;
- Je bent handig met computers en hebt ruime ervaring met Excel en het gebruik van ERP-systemen;
- Je kunt taken delegeren aan je collega’s, maar vindt het ook niet erg om zelf de handen uit de
mouwen te steken;
- Je bent fulltime beschikbaar tussen 07.00 en 20.00 op doordeweekse dagen en tussen 07.00 en
13.00 op zaterdagen. Werktijden in overleg;
- Je hebt bij voorkeur een relevant HBO diploma en/ of (stage)ervaring in een soortgelijke functie.
Wat kan je van ons verwachten?
Uiteraard mag je ook iets van ons verwachten!
- Een fulltime functie in een organisatie die zich blijft ontwikkelen, jouw ideeën worden hierbij zeer
op prijs gesteld;
- Vrijheid om je functie grotendeels zelf vorm te geven;
- Een goed salaris, passend bij een leidinggevende functie, uiteraard aangevuld met een
reiskostenvergoeding voor jouw reis van en naar Ospel;
- De mogelijkheid tot het volgen van opleidingen en trainingen om je verder te ontwikkelen in je
loopbaan;
- Een prettig team met fijne collega’s. Werkplezier staat centraal! Je mag dan ook af en toe iets

extra’s verwachten, zoals een gezellig feestje of een leuke activiteit met collega’s.
Enthousiast geworden over deze vacature? Of zou je graag nog iets meer willen weten? Reageren
kan door een e-mail te sturen met je CV en een motivatiebrief naar Marc op ’t Root
m.optroot@optroot.com of neem telefonisch contact op via +31653679702.

