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COMPETENTIEPROFIEL: TEAMLEIDER LOGISTIEK 

Kennis en betekenisvolle ervaring: 
- MBO 4 werk- en denkniveau. 
- Kennis van gangbare logistieke systemen en procedures. 
- Kennis van voorschriften m.b.t. veiligheid, Arbo, HACCP. 
- Beheersing van tenminste één vreemde taal. 
- Enige jaren werkervaring in een vergelijkbare leidinggevende functie. 

Competenties / gedragsvoorbeelden: 
Genoemde competenties en gedragsvoorbeelden zijn suggesties voor gewenst gedrag voor een adequate uitoefening van de 
referentiefunctie. 
 
Beslissend en activiteiten initiërend (4): 
- is in staat zelfstandig beslissingen te nemen; 
- is in staat initiatieven te nemen om te waarborgen dat passend gereageerd wordt en ingespeeld wordt op veranderende 

omstandigheden bij lopende processen waarvoor hij verantwoordelijk is. 
 
Aansturend (4): 
- is in staat de werkzaamheden van medewerkers te controleren; 
- is in staat te anticiperen door waar nodig in overleg de werkzaamheden van de medewerkers aan te passen. 
 
Samenwerkend en overleggend (4): 
- is in staat initiatief te nemen om samenwerking met en tussen medewerkers te stimuleren en optimaliseren; 
- is in staat adequaat overleg en afstemming tussen alle betrokkenen te bevorderen; 
- slaagt erin de sfeer te bewaken. 
 
Instructie- en proceduregerichtheid (4):  
- draagt zorg voor een cultuur op het bedrijf, waarbinnen instructies, procedures, veiligheidsbeleid en andere wettelijke regelingen 

als vanzelfsprekend opgevolgd en toegepast worden.  
 
Plannend en organiserend (4):  
- is in staat te coördineren en de organisatie te adviseren over de inzet van mensen, middelen en materialen op basis van een 

planning voor één of meerdere maanden; 
- is in staat de voortgang te voorspellen op basis van resultaten, en prioriteiten te stellen bij onvoorziene omstandigheden om de 

geplande doelen te behalen. 
 
Bedrijfsmatig handelend (4): 
- is in staat te sturen op efficiëntie in het werk en kan dat vertalen naar verbeteringen voor operationeel beleid. 

 
 
mj/wl/091213 
F131163 


