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Hospital Logistics NV is al vele jaren een vertrouwde naam in de 
Belgische en Nederlandse zorgwereld als logistieke partner van 
ziekenhuizen en zorginstellingen. Een dienstverlener die, via een 
unieke, innovatieve, 100% klantgerichte aanpak, actief bijdraagt 
tot minder administratieve en logistieke kosten en een verdere 
optimalisatie van de zorgverlening. Vanuit de hoofdzetel in 
Aarschot, een distributiecentrum in België en vier distributiecentra 
in Nederland zetten ruim 300 gespecialiseerde medewerkers zich 
elke dag in voor een logistieke service die vandaag al rekening 
houdt met de zorgbehoeften van morgen.

Algemeen

Voor team Goederenontvangst (GO) zijn we op zoek naar een 
teamleader. Het team GO bestaat uit een 20-tal medewerkers, en 
zij zijn dagelijks bezig met het ontvangen, inboeken, uitpakken en 
inruimen van de ontvangen goederen. Als teamleader van GO ben 
je continu bezig met het faciliteren en organiseren van je team, 
zodat zij het werk snel, efficiënt en met de juiste kwaliteit kunnen 
uitvoeren. Je zorgt voor aandacht voor de medewerkers, en een 
dagdagelijkse communicatie aan je team over alles wat voor hen 
belangrijk is. Je behoudt het overzicht over alle werkzaamheden en 
medewerkers, stelt prioriteiten en stuurt bij waar dat nodig is.
Je geeft als teamleader het goede voorbeeld qua inzet, houding 
en gedrag, en als de situatie er om vraagt loop je als teamleader 
voorop en help je bijvoorbeeld mee met ontvangen, inboeken, 
uitpakken of inruimen.
Je organiseert de dagstart en moedigt het team aan samen te 
verbeteren, en helpt of faciliteert de medewerker een verbetering te 
realiseren. Ook neem je zelf het initiatief om iets te verbeteren.

Verantwoordelijkheden

• Je bent operationeel en hiërarchisch leidinggevende van een 
20-tal medewerkers.
• Je zorgt voor aandacht voor medewerkers en een heldere 
communicatie aan medewerkers.
• Je organiseert de dagstart en helpt/faciliteert medewerkers om 
bij te dragen aan verbetering.
• Je organiseert alle werkzaamheden van GO, je koppelt de juiste 
persoon aan de juiste taak.
• Je stelt prioriteiten en stuurt (bij) tijdens de werkdag, om het 
juiste resultaat te halen.
• Je stuurt actief op KPI’s. 

• Je geeft feedback aan medewerkers.
• Je bewaakt de kwaliteitsnormen.
• Je bewaakt de doorlooptijd van het proces.
• Je ziet toe op algemene orde en netheid.
• Je draagt actief bij aan het operationele overleg van de leiding.
• Je werkt mee als de situatie daar om vraagt.
• Je bent het goede voorbeeld op alle vlakken voor de 
medewerkers van GO.

Welke competenties vinden we graag in jouw profiel terug?

• Je hebt ervaring als leidinggevende, bij voorkeur in een logistieke 
organisatie.
Je bent een teamspeler; je praat makkelijk met mensen en 
krijgt er energie van om met medewerkers samen aan een 
gemeenschappelijk doel te werken.
• Je kunt medewerkers motiveren en bent in staat om duidelijk en 
passend bij de situatie en/of medewerker te communiceren.
• Je vindt het belangrijk dat de medewerkers van GO met plezier 
aan het werk zijn en je zet je in om hier positief aan bij te dragen.
• Je bent proactief; je kijkt vooruit, bereid je voor en neemt initiatief.
• Je bent stressbestendig en flexibel.
• Je hebt doorzettingsvermogen, bent verantwoordelijk en stuurt op 
resultaat.
• Je hebt kennis van MS Office en SAP (pré).
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord 
en geschrift.

Wat bieden we je?

Een uitdaging. En wat voor één. Een rol in een bedrijf met 
perspectieven, waar de klanten binnen de gezondheidszorg 
centraal staan. Een rol van betekenis waar je een verschil kunt 
maken binnen een ambitieus kader. Een competitief loon en 
extralegale voordelen zijn inbegrepen.
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