
Teamleider Productie / Logistiek M/V 

 
  
Van Baal Textiles is na 38 jaar nog steeds een jong en snelgroeiend familiebedrijf in Breda.           
No-nonsense, Hands-on, Professioneel, Betrokken en Enthousiast in de zaken die wij doen.        
Textiel is onze basis voor zowel Interieur, Kind als Dier en zijn al jaren toonaangevend in deze markt. 

Teamwork is zeer belangrijk voor ons succes, onze klanten en collega’s staan dan ook bij ons 
centraal en streven dagelijks naar plezier en resultaat met ons team.  

De langdurige en waardevolle relaties tonen aan dat wij gewaardeerd worden en klanten met veel 

genoegen bij ons de collecties onderbrengen. Naast het kantoor in Breda werken wij zeer nauw 
samen met onze collega’s in Tunesië waar de producten voor Van Baal worden geproduceerd.       
Voor ons kantoor in Breda zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega die met zijn ervaring de 
groei en professionalisering van het bedrijf verder voort gaat zetten.  

 
 

Ben jij onze nieuwe : Teamleider Productie / Logistiek M/V 
 
 
Als hands-on teamleider zorg jij samen met het team voor een correcte opvolging van de order en 
productieplanning. Door je gestructureerde en gedreven werkwijze inspireer je het team van ca 20 

personen en draagt bij aan een overzichtelijke en efficiënte werkomgeving. Je staat open voor de 
inbreng vanuit collega’s en motiveert hen tot het samen bereiken van de gestelde doelen. Ook zorg 
je voor adequate orderpicking en de uitvoer van de logistieke zaken. Je monitort de samenwerking 
en output op de afdeling, bent verantwoordelijk voor efficiënte werkplanning en de urenregistratie.  
Je taken bestaan naast het samenwerken en begeleiden van het team ook uit het contact houden 
met diverse transporteurs en partners voor personeelswerving bij een uitbreiding op de afdeling. 
Mocht je jezelf in deze functie herkennen en wil je met een gedreven team bouwen aan het snel 

uitbreiden van ons Europese succes, meld je dan direct bij ons aan zodat we elkaar snel leren 
kennen, wij kijken er naar uit!  

 
  
 
Wij zoeken :  

 
• 1-3 jaar vergelijkbare werkervaring in een aansturende functie  
• MBO opleiding, logistieke richting is een pré 
• Flexibel werkhouding en oplossingsgericht ingesteld  
• Een teamplayer met hands-on mentaliteit 
• Heftruck / reachtruck certificaat is een pré  
• In bezit van rijbewijs-B 

• Spreekt uitstekend de Nederlandse en Engels taal 
 
Wij bieden : 
 

• Een uitdagende fulltime (38 uur) functie in een groeiend bedrijf.  
• Informele en prettige werksfeer met een enthousiast en ervaren team.  
• Doorgroeimogelijkheden en opties voor loopbaan begeleiding.  

• Uitstekende arbeidsvoorwaarden op basis van CAO Groothandel Textiel. 
• Goede pensioenvoorzieningen. 
• 25 vakantiedagen  

 
 

http://www.van-baal.nl/

