
 

Crown Intern Transport BV                                                                 Datum vacature: 11-09-2021 

Wij zijn per direct op zoek naar een ervaren teamleider, die het als een uitdaging ziet samen met 

zijn team een succes te maken van ons Onderdelenmagazijn. 

 

 

Hoe ziet jouw dag bij Crown eruit? 
Jij stuurt het team aan van Parts Coördinatoren met als doel het verkopen, behandelen, bestellen en 
leveren van onderdelenaanvragen en – bestellingen van zowel onze interne als externe klanten. 
Je benadert de markt proactief om daarmee de verkoop van onderdelen te bevorderen en een zo hoog 
mogelijk omzet te realiseren.  Verder draag je zorg voor een juist voorraadbeheer van zowel het maga-
zijn alsook de servicebussen van onze monteurs. Ook ben je belast met de zorg voor het magazijn en 
de verzending van onderdelen.  
In je functie rapporteer je direct aan de Service Manager, waarmee je nauw samenwerkt en direct zaken 
afstemt.  

 

 

Jouw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn het 

 
▪ Aansturen en coachen van de medewerkers (2) in jouw team;  
▪ Toezien op een juiste uitvoering van de werkzaamheden volgens richtlijnen en afspraken; 
▪ Toezien op de voortgang in doelstellingen, effectiviteit en efficiëntie van de werkzaamheden; 

▪ Opstellen van het afdelingsplan, de afdelingsdoelstellingen en het budget;  

▪ Bewaken en beheren van het goedgekeurde groepsbudget en -doelstellingen;  

▪ Opstellen en waarborgen van het jaarlijkse inventarisatieplan;   

▪ Controleren van binnengekomen goederen op volledigheid en schade; 

▪ Monitoren en bewaken van de (financiële) voorraad, hierop acties ondernemen en hierover rappor-

teren; 

▪ Aanvragen van ontbrekende onderdelen in het magazijn bij het hoofdmagazijn conform richtlijnen; 

▪ Laten verschroten van onderdelen indien ze oud, kapot zijn of te lang niet besteld zijn; 

▪ Bewaken van tijdige verzending en correcte verpakking van onderdelen; 

▪ Enz.  

 

 

Wat neem je mee? 

Voor deze uitdagende functie zijn we op zoek naar een gedreven en enthousiaste persoonlijkheid die 

fulltime (40 u/week) beschikbaar is en zelf actief meewerkt.  

Je bent een teamspeler, hebt al enkele jaren ervaring als teamleider en weet die in te zetten om ons 

bedrijf verder te ontwikkelen. Je bent hands on, sociaal en communicatief vaardig en niet bang om 

zaken aan te pakken en te verbeteren.  

Verder beschik je over:  

 

▪ MBO werk- en denkniveau; 

▪ Aanvullende cursussen voorraadbeheer; 

▪ 5 - 7 jaar relevante werkervaring (waarvan enkele jaren in een aansturende functie) 

▪ Affiniteit met techniek is een pré; 

▪ Goede beheersing van de Nederlandse taal alsook technisch Engels. 

▪ Kennis van/ervaring met MS Office, ervaring met BaaN is een absolute plus; 

 

Wat bieden wij jou? 

Je gaat werken in een klein en hecht team binnen een snelgroeiend, internationaal bedrijf, waarin je de 

mogelijkheid hebt jezelf te bewijzen en verder te ontwikkelen. Wij bieden je een fulltime baan met uit-

zicht op een vast dienstverband, een vast salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden (binnenkort 

CAO Metalektro).  

 



 

Crown Intern Transport BV                                                                 Datum vacature: 11-09-2021 

 

Hebben wij je interesse gewekt? 

Wil je graag aan de slag en ga je een inhoudelijke uitdaging niet uit de weg, stuur dan je motivatiebrief en 

CV aan ons toe via vacatures.nl@crown.com ? Heb je nog inhoudelijke vragen over de functie, dan kun 

je bellen met de heer Barry Essed (Service Manager) via tel. 06-53 360 301. 

 

Een PPA-test maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst 
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