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Gezocht: teamleider locatiewerk 

Heb jij feeling voor het operationeel coördineren van logistieke activiteiten? Haal je voldoening 

uit het coachen van mensen? Steek je graag je handen uit je mouwen? Denk je graag mee 

met de klant? Dan ben jij de teamleider die we zoeken! 

 

KUNNIG is een Antwerps maatwerkbedrijf en staat voor sociaal-economisch en duurzaam 

ondernemen. We geven tewerkstellingskansen aan mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt en willen hen laten groeien. We zetten de kwaliteiten van onze maatwerkers in 

en bieden meerwaarde op vlak van logistieke ondersteuning, recycling, producties in textiel en 

hout, …  

 

Samen groeien  

Eén van de activiteiten van KUNNIG is ‘locatiewerk’. Verschillende teams, telkens begeleid 

door een teamleider, ondersteunen op diverse locaties de logistiek van onze klanten.  

Als teamleider locatiewerk coördineer je bepaalde werkprocessen bij één of meerdere van 

onze klanten.  

 

Een match? 

 Je bent meewerkend teamleider en steekt spontaan de handen uit de mouwen. 

 Je bent flexibel qua werkplek en uren want je werkt in opdracht van verschillende 

klanten op verschillende locaties. Geen nood, wij voorzien een busje!  

 Omdat jij samen met je medewerkers naar de klant rijdt, heb je een rijbewijs nodig. 

 Onze salesafdeling maakt afspraken met klanten, jij volgt deze afspraken op en 

hebt oog voor hun noden.   

 Wij zorgen voor een ordelijke en veilige werkomgeving, jij zorgt dat het zo blijft. 

 Je organiseert elke opdracht zo optimaal en kwalitatief mogelijk en houdt daarbij 

rekening met deadlines. Dankzij jouw ploeg geraakt alles op tijd klaar! 

 Je voert tussentijdse controles uit en stuurt bij indien nodig. Je kaart obstakels aan en 

doet voorstel voor verbetering. Kortom, we streven naar het beste resultaat. 

 Duikt er een probleem op? Dan zorg jij voor de oplossing. 

 Je verdeelt en verduidelijkt het werk onder maatwerkers, rekening houdend met 

ieders mogelijkheden en talenten. Je observeert en begeleidt intensief je 

medewerkers. Je werkt met verschillende teams, de samenstelling van je team kan 

regelmatig verschillen.  

 Mensen motiveren en opleiden geeft je energie.  
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 Wij investeren in opleiding en coaching. Leergierigheid vinden we belangrijk: je 

wil toch ook in jezelf investeren en levenslang blijven leren? 

 Je houdt van sociaal contact, en krijgt energie van interactie met medewerkers, 

collega’s en klanten. Het voeren van personeelsgesprekken, verslagen maken, 

oplossingen zoeken en het inschakelen van gepaste hulp maakt deel uit van je 

dagelijkse werk. 

 Je panikeert niet bij “Wat Als”-scenario’s maar zoekt actief oplossingen voor 

onverwachte situaties. Veranderingen schrikken je niet af, ze dagen je zelfs uit. 

Ontbreek je één van bovenstaande verwachtingen? Twijfel niet om contact op te nemen en 

vertel ons hoe je hierin kan groeien. 

 

Maak kennis met collega’s  

Alvast enkele collega’s ontmoeten? Ontdek in ons filmpje waarom onze medewerkers het 

bijzonder vinden om bij KUNNIG te werken en wat ze verwachten van hun toekomstige 

teamleider. 

 

Wat mag je van ons verwachten?  

 Je werkt in een organisatie met economische én maatschappelijke meerwaarde.  

 Je krijgt de kans om jezelf te ontwikkelen en te groeien. We ondersteunen je hierin 

door opleiding (door bijvoorbeeld Groep Maatwerk), coaching en training op de 

werkvloer aan te bieden.  

 Een veelzijdige en uitdagende functie als bediende met ruimte voor initiatief om mee 

te bouwen aan de verdere professionalisering van KUNNIG.  

 Een voltijds contract van onbepaalde duur.  

 We voeren een gelijke kansenbeleid. We werven aan op basis van competenties en 

talenten. We stimuleren diversiteit en hechten veel belang aan een inclusieve 

werkomgeving met gelijke kansen - ongeacht gender, functiebeperking, afkomst, ... 

Wij moedigen mensen met een diverse achtergrond aan om te solliciteren. 

 

Interesse? Kom met ons praten.  

Overtuig ons in jouw motivatiebrief waarom jij de teamleider bent die wij zoeken. Mail hem 

samen met je cv naar HR@kunnig.com. Contactpersoon vacature: Ella Vandermeulen (03 432 

88 90).  

 

Meer weten? 

Vind ons op LinkedIn, Facebook en Instagram. 

www.kunnig.com  

https://www.youtube.com/watch?v=XRCFesYyTCc
https://www.linkedin.com/company/2321820
https://www.facebook.com/KUNNIG-108589595913576/
https://www.instagram.com/kunnig_maatwerkbedrijf/
http://www.kunnig.com/

