
 

Vacature teamleider logistiek - Aarschot 
 
Als teamleider logistiek bij Houweling Group in Aarschot ben je verantwoordelijk voor het goed 
functioneren van de ontvangst, opslag en kwaliteit van de inkomende en uitgaande goederen. 
Operationeel leidinggeven en coördineren is echt jouw ding. Je stuurt de Warehousing 
medewerker aan en je staat in nauw contact met de Manager production & quality om de beste 
resultaten te bereiken. In deze veelzijdige functie heb je veel contact met mensen van diverse 
afdelingen.  
 
Wat ga je doen:  

• Je geeft leiding aan de dagelijkse operatie rondom inkomende en uitgaande goederen.  
• Je draagt zorg voor de controle bij ontvangst van goederen: zijn artikelen in goede conditie 

en klopt de hoeveelheid? 
• Je registreert artikelen en zorgt ervoor dat ze op de juiste locatie opgeslagen worden. 
• Je hebt aandacht voor een veilige werkomgeving van jouw team. 
• Je rapporteert over foute leveringen en schades. 
• Je verbetert logistieke processen zodat we efficiënter en effectiever kunnen werken. 

 
Wij bieden:  

• Een salaris gebaseerd op werkervaring, leeftijd en opleiding.  
• Een baan bij een stabiel en groeiend internationaal familiebedrijf.  
• Een werkomgeving met korte lijnen en de ruimte om je werkzaamheden naar eigen inzicht 

uit te voeren.  
• Cursussen, coaching en ontwikkelingsmogelijkheden.  
• 20 vakantiedagen en 12 dagen ADV op basis van een 40-urige werkweek. 
• Geen 24/7 dienst: op zaterdag en zon- en feestdagen ben je altijd vrij. 
• Een goede werksfeer en op vrijdag een betaalde lunch.   

 
Wij vragen:  

• Je hebt minimaal secondair onderwijs.  
• Je hebt minimaal twee jaar relevante werkervaring. 
• Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden. 
• Je staat stevig in je schoenen en kunt goed omgaan met hectiek.  



 

For safe keeping. 
Wij zijn een internationaal opererend familiebedrijf met meerdere vestigingen, maar we werken  
als één team aan safe keeping. Met elkaar creëren wij dagelijks een veilige en gezonde 
werkomgeving voor onze relaties én voor jou. Bij deze functie kom je in dienst bij onze business unit 
Alpak bvba, afdeling Warehousing. Je standplaats is in Aarschot. 
 
Solliciteer direct 
Je kunt reageren door te solliciteren via ons sollicitatieportaal werkenbijhouweling.nl. Bij vragen en 
voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Johan Coosemans (Manager 
production & quality) via +32 16 50 20 05. 


