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Assistent Teamleider Crossdock 

Wil jij je, al werkend, verder ontwikkelen in een snel groeiend internationaal 

transportbedrijf? Heb je grote affiniteit met transport, logistiek en chauffeurs? In 

2023 gaan we verhuizen naar de nieuwbouw en wordt ons crossdock uitgebreid naar 

10.000 m3 met 80 docks. Tevens gaan we werken met nieuwe, innovatieve 

systemen. Ben je geïnteresseerd? Bekijk dan snel de vacature en solliciteer direct! 

Wat ga je doen? 

• Je ondersteunt de teamleider, hiermee werk je nauw samen om onze 

processen continu te optimaliseren en structureren; 

• Je bent verantwoordelijk voor het (laten) laden en lossen van zendingen die 

overgeladen dienen te worden; 

• Je neemt transportdocumentatie in ontvangst en herverdeelt deze indien 

nodig; 

• Je bent servicegericht en communicatief vaardig bij vertrek en ontvangst 

van onze chauffeurs bij het crossdock; 

• Je bent verantwoordelijk voor het mede beheren van de spanbanden, 

plankhouders en andere logistieke materialen welke in het crossdock 

worden gebruikt; 

• Je bent mede verantwoordelijk voor de staat van het crossdock en het 

schoonhouden hiervan; 

• Je zorgt voor een veilige werkomgeving betreffende het materieel en de 

medewerkers en optimaliseert hierin waar nodig. 

• Je bent bereid om trainingen te volgen, o.a. BHV. 

Dit biedt KLG Europe 

• Een deskundig team, waarmee je samen het resultaat bereikt en met plezier 

kunt terugkijken op je werkdag en je afgeronde planning; 

• Werken bij een groeiende en kerngezonde logistieke dienstverlener waar 

normen en waarden al decennia lang een belangrijke rol spelen; 

• Goede arbeidsvoorwaarden, met een mooi salaris op basis van een fulltime 

dienstverband; 

• Werken in een laagdrempelige organisatie waar de lijntjes kort zijn; 

• Aandacht en ruimte voor opleiding, persoonlijke ontwikkeling en 

doorgroeimogelijkheden; 

• Een informele en goede werksfeer; 

• Ruimte voor eigen inbreng en creativiteit; 

• Een dynamische, internationale en innovatieve werkomgeving; 

• Een pensioenregeling; 

• Bekijk ook ons filmpje over werken bij KLG of werken in het crossdock: Werken 

bij KLG, Werken in het crossdock  
 

Jouw profiel 

• Je beschikt over mbo-niveau;  

• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel; 

• Je bent op zoek naar een samenwerking voor de lange duur; 

• Je beschikt over sociale vaardigheden om leiding te geven in het crossdock; 

https://www.youtube.com/watch?v=S6FumL3_UD4&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=S6FumL3_UD4&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=UJLBZ3TCuJo


 

 

     KLG Europe                 www.werkenbijklg.nl

• Je stelt hierbij veilig werken en zorgvuldigheid centraal; 

• Je bent fulltime beschikbaar. De werkdag start in de basis om 13.00 uur, één 

dag in de week heb je een ochtenddienst; 

• Je bent beschikbaar in de avonden en op zaterdagen (bezetting op zaterdag 

is in overleg met de twee andere teamleiders); 

• Je beschikt over een heftruck- en EPT (elektrische palletwagen) certificaat 

(beide is een pré); 

• Je weet je flexibel op te stellen in de dynamische wereld van transport en 

logistiek; 

• Je beschikt over een basiskennis van MS Office; 

• Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift. Kennis van Engels en 

Frans is een pré. 

 

Waarom KLG? 

KLG Europe is een wereldwijde logistieke dienstverlener die de kwaliteiten van 

een multinational met de cultuur van een familiebedrijf heeft weten te 

combineren. Onze mensen zijn de belangrijkste factor. Zij vormen de basis van 

ons bedrijf en ons succes. KLG Europe staat voor Borderless Logistics en we 

bieden onze mensen naast grenzeloze mogelijkheden ook een stabiele 

thuishaven. We investeren dan ook graag in de groei en ontwikkeling van onze 

medewerkers.  

Locatie 

Eersel 

Interesse? 

Zie jij een carrière bij KLG Europe wel zitten? Reageer dan snel door je reactie te 

mailen naar sollicitaties@eersel.klgeurope.com 

Voor vragen kun je contact opnemen met Kizzy Vande Gaer, tel. 0497 584454 

Voor meer informatie nodigen we je graag uit om onze website te bezoeken  

www.klgeurope.com of www.werkenbijklg.nl.  
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