
 

 

Vacature assistent warehousemanager inkomende goederen 
Ben jij een geboren teamplayer, heb je ervaring in de logistiek en wil je werken bij één van de snelst 

groeiende internationale e-commercebedrijven van Nederland? Dan zoeken we jou! 

Wat ga je doen  

Ons distributiecentrum bestaat uit de afdeling inkomende en uitgaande goederen. Als assistent 

warehousemanager ben je het eerste aanspreekpunt van de afdeling inkomende goederen. Je stuurt 

het team dagelijks aan en zorgt dat de medewerkers voldoen aan de vastgestelde 

productiviteitsnormen, de tijd- en kwaliteitseisen en de vastgestelde procedures en huisregels. Zelf 

steek je ook de handen uit de mouwen en werk je mee om de deadlines van de afdeling te behalen. Je 

geeft leiding aan een dynamisch team variërend van jong tot oud, vaste kracht of student en met of 

zonder afstand tot de arbeidsmarkt. Voor jou is iedereen even belangrijk en met jouw leidinggevende 

vaardigheden en positieve aansturing laat je jouw collega’s iedere dag groeien.   

Ook ben je medeverantwoordelijk voor de coördinatie, controle en begeleiding in het 

distributiecentrum en het logistieke proces van de afdeling inkomende goederen. Je denkt actief mee 

om de afdeling verder te ontwikkelen en de logistieke processen en distributie-indeling te 

optimaliseren.  

 

Waar kom je te werken 

Tom Omnichannel Management bv is een snelgroeiend, ambitieus en ondernemend familiebedrijf. 

Veertien jaar geleden begonnen we met een kleine fietsenwinkel in Tilburg. Inmiddels zijn we 

uitgegroeid tot een internationaal e-commercebedrijf met negen webshops, meer dan 160 gezellige 

collega’s, een assortiment van ruim 117.000 producten en nog steeds die ene fietsenwinkel waar het 

allemaal mee begon. We zijn een no-nonsens familiebedrijf waar iedereen meetelt, er ruimte is om je 

persoonlijk te ontwikkelen en waar een goede werksfeer belangrijk is. We zijn open naar elkaar en 

werken hard, maar ontspannen ook door regelmatig een toffe activiteit te organiseren. 

  

Wat moet je kunnen 

 Je hebt minimaal een mbo-diploma. 

 Je hebt ervaring in de logistieke sector. 

 Je hebt kennis van en ervaring met warehouse management systemen. 

 Je bent een echte teamcoach met een positieve instelling. 

 Je werkt graag samen in een team. 

 Je bent het eerste aanspreekpunt voor jouw teamleden en neemt de rust om naar hen te 

luisteren. 

 Onder druk ben jij een baken van rust. 

 Je behoudt het overzicht en ziet waar ruimte is voor verbetering. 

 Je bent creatief in het bedenken van oplossingen. 

 Je kunt snel schakelen. 

 Je bent flexibel en denkt niet in uren, maar in verantwoordelijkheden. 

 

Wat staat daar tegenover 

 Een salaris op basis van 40 uur conform de cao. 

 De kans om jezelf te ontwikkelen en door te groeien tot warehousemanager. 

 Je wordt onderdeel van een gezellige, snelgroeiende organisatie. 

 Gezellige informele werksfeer met een open cultuur.  

 Ben jij de versterking die we zoeken? Stuur jouw motivatie en cv naar tom@tom-bv.com.  
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