
 

 
 

 
 

VACATURE: TEAMLEIDER WAREHOUSE 32-40HR 
 
Aangenaam, wij zijn Suit Up, makers van originele corporate fashion. Wij zijn er om werkend 
Europa gelukkiger te maken. Dat doen we door mensen op de werkvloer goed te kleden.  
Let’s Suit Up! Ben jij dé spil die ons bedrijf nodig heeft? 
 
Wij zijn op zoek naar dé persoon die onze warehouse kan managen. Ben jij iemand die 3 
stappen vooruit kan denken? Zie jij problemen voordat ze zich manifesteren en zorg jij dat de 
planning op rolletjes loopt? Kun jij aan- en bijsturen zodat het hele team zijn belofte waar kan 
maken? Relevante werkervaring in de logistiek is niet nodig, wij zoeken iemand die binnen ons 
team past en snapt hoe belangrijk goede planning en de juiste tijdige levering is.  
 
JOUW DAG!  
Jouw dag begint in ons mooie magazijn bij ons kantoor in Breda; waar alle leveringen 
binnenkomen die klaargemaakt, gesorteerd en verzonden moeten worden naar onze klanten in 
de Benelux. 
We starten met een korte bespreking van de lopende zaken zodat iedereen weet wat er speelt. 
Dan ga je terug naar ‘jouw domein’ waar jij verantwoordelijk bent voor afhandeling van onze Suit 
Up kledingpakketten. Ben je de aanpakker waar wij naar op zoek zijn? En ben jij een logistiek 
talent die punctueel is? Als teamleider warehouse ben je een belangrijke schakel in onze 
organisatie. Jij zorgt ervoor dat onze klanten tijdig van de juiste bestellingen worden voorzien. 
Rust jij niet totdat je to-do-list is afgewerkt en je zeker weet dat onze kwaliteit en leveringsbelofte 
is waargemaakt? Dan zoeken wij jou! 
 
WERKZAAMHEDEN 
• Ontvangen van bestellingen en controleren op kwaliteit, hoeveelheid en verpakking 
• Klantorders en planning controleren & bijsturen waar nodig  
• Goederen klaar maken voor borduren & vermakingen 
• (Her)Verpakken, sorteren van goederen en klaarmaken voor verzending 
• Voorraad beheer 
• Het logistieke proces volgen, knelpunten signaleren en verbeteren waar mogelijk  
• Beheren planning in- en uitkomende goederen 

 
WIE BEN JIJ? 
Minimaal 32 uur per week beschikbaar? Een logistiek talent die van aanpakken houdt? Je hebt 
oog voor detail, weet goed overzicht te houden en raakt niet snel in de stress. Service en 
betrouwbaarheid zijn jouw kerneigenschappen, zowel naar collega’s als naar klanten. Je ziet 
kansen voor verbeteringen en wilt deze dolgraag in de praktijk brengen. 
 
• Je hebt een MBO+ werk en -denkniveau  
• Bij voorkeur heb je ervaring met systemen en programma’s (Word, Excel) 
• Een aanpakker, autodidact, die doorgaat tot een resultaat behaald is 
• Je bent erg goed in plannen en organiseren, deadlines motiveren je 
• Je beheerst de Nederlandse taal goed 
• Je hebt zicht op processen en kan deze ook op eigen initiatief verbeteren 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
WIE ZIJN WIJ?  
Makers van moderne bedrijfskleding, dat zijn wij. Wij geloven dat wanneer een medewerker goed 
gekleed en gestyled is, iemand pas echt gelukkig kan zijn op de werkvloer. Wij zorgen ervoor dat 
medewerkers toegang krijgen tot hun maximale potentie en zich gelukkig voelen tijdens werk. 
 
Ons team bestaat uit ongeveer 15 fijne en toegewijde collega’s. We zijn een hecht team en 
voelen met z’n allen verantwoordelijk voor onze klanten. We doen wat we beloven, zijn proactief 
en altijd opzoek naar innovatie.  
 
ONS AANBOD 
Suit Up bied je een informele, uitdagende en inspirerende bedrijfscultuur waar flexibiliteit, initiatief 
en pro-activiteit wordt gewaardeerd. Je komt terecht in een snelgroeiende organisatie met 
enthousiaste collega’s waarin je de mogelijkheid krijgt om jezelf te blijven ontwikkelen. Je salaris 
is marktconform.  
 
REAGEREN? LET’S SUIT UP 
Solliciteer nu als jij interesse hebt in deze vacature! Je kunt je CV en overtuigende motivatie 
sturen naar info@suitupnow.nl onder vermelding van “Teamleider Warehouse”. 
 
Mocht je vragen hebben dan kun je contact opnemen met Roel Mangnus, tel. 076-5328764. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 
 
 
 
 
 


