
In deze functie ben je een belangrijke schakel in de totale logistieke en technische 
keten van de organisatie. Als teamleider bewaak je de processen van de aanvoer 
van producten tot en met de distributie van het eindproduct naar de afnemers en 
het hele proces van onderhoud , reparatie en relevante onderdelen van de Medische 
hulpmiddelen die worden ingezet door Westfalen Medical in de medische markt.

Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van alle werkzaamheden die door 
de Medewerkers Techniek  (+/- 10 medewerkers) en Logistiek (+/- 5 medewerkers) 
worden uitgevoerd en zorgt voor het optimaal functioneren van het magazijn en 
de werkplaats. Voor je medewerkers ben je het eerste aanspreekpunt. Als je wilt 
sparren over afdeling overstijgende onderwerpen zoals procesverbeteringen dan kun 
je terecht bij de Operational Manager. Daarnaast overleg je regelmatig je collega 
teamleiders. 

Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:
•	 het opstellen van de planning; 
•	 het begeleiden van medewerkers en stagiaires; 
•	 inventariseren, organiseren en adviseren van het voorraadbeheer; 
•	 ondersteunen en adviseren van afdeling Sales & Marketing op gebied van 

techniek en logistiek;
•	 het doen van verbetervoorstellen ten aanzien van logistieke processen;
•	 bijhouden en volgen van markt- en technologische ontwikkelingen;
•	 het formuleren van (afdelings-) doelstellingen; 
•	 het vervangen van collega’s bij diens afwezigheid.

De collega die wij zoeken: 
•	 is klant, maar ook resultaatgericht;
•	 is zelfstandig, maar kan ook goed samenwerken;
•	 is kwaliteitsgericht;
•	 kan goed plannen en organiseren;
•	 is communicatief vaardig;
•	 heeft empathisch vermogen;
•	 heeft een goed inlevingsvermogen;
•	 is integer.

Teamleider Techniek en Logistiek 
(standplaats Deventer) 40 uur



Wat wij vragen:
•	 HBO-niveau door opleiding of werkervaring;
•	 opleiding en/ of cursussen in een relevante richting;
•	 ervaring met het leiding geven aan een team;
•	 ervaring met het beschrijven van processen en procedures;
•	 ervaring met projectmatig werken;
•	 goede kennis van Microsoft Office; 
•	 ervaring met SAP, Planningsprogramma’s en ervaring in de medische markt is een 

duidelijke pré;
•	 beheersing van Nederlandse, Duitse en Engelse taal;
•	 rijbewijs B;
•	 standplaats Deventer.

Wat wij bieden?
Westfalen Medical biedt je een functie binnen een internationaal familiebedrijf met 
commerciële en maatschappelijke impact, in een complexe, dynamische markt. Onze 
circa 110 medewerkers laten oprechte zorg zien aan cliënten die medicinale gassen en 
bijbehorende producten gebruiken. We hanteren een informele en open bedrijfscultuur. 
Naast marktconforme arbeidsvoorwaarden, een goede balans tussen werk en privé met 
26 vakantiedagen en 13 ATV dagen bij een 40-urige werkweek, en een gedegen inwerk-
periode, heb je ruimte om je verder professioneel te ontwikkelen.

Interesse? 
Solliciteer dan door je motivatiebrief en CV naar HRMedical@westfalen.com te sturen.
Voor meer informatie neem je contact op met Joep Caris, j.caris@westfalen.com.
De sluitingsdatum voor deze vacature is 27 november 2019. 

  
Westfalen Medical BV 
Waar het gaat om medicinale gassen en daaraan gerelateerde apparatuur komt 
Westfalen Medical in beeld. Dagelijks voorzien wij onze afnemers in hun totale behoefte 
daaraan. Enerzijds is dit een groeiende groep patiënten thuis, anderzijds leveren wij aan 
verpleeghuizen, verzorgingshuizen, ziekenhuizen, huisartsen en ambulancediensten. 
Ons assortiment omvat eveneens producten als CPAP/BIPAP-apparatuur, PEP-en verne-
velapparatuur. 

We hebben alle ingrediënten in huis om totaalleverancier te zijn voor een brede groep 
patiënten. Met een landelijk dekkend netwerk zijn we in staat adequaat en snel te leve-
ren. Vanzelfsprekend mogen onze afnemers rekenen op korte lijnen, prima service en de 
best mogelijke oplossingen. We hebben contracten met alle zorgverzekeraars.
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