Per direct zijn wij op zoek naar een:

Supervisor Travel Team
Standplaats Uden

Ben jij naast een geboren leider ook iemand die graag zelf de handen uit de mouwen
steekt? En ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Lees dan snel verder!
Wie zijn wij?
Wij voeren al bijna 30 jaar voorraadinventarisaties uit bij diverse (internationale) bedrijven
zoals supermarkten, bouwmarkten, kleding- en sportzaken en drogisterijen. Ons bedrijf heeft
een uitgebreide en diepgaande kennis op het gebied van productinventarisatie in diverse
branches. Ons hoofdkantoor bevindt zich in Uden, daarnaast hebben we een vestiging in
Groningen en een extra vertreklocatie in Nijmegen. We werken in dynamische Travel Teams
waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat.
Wat ga je doen?
Jij stuurt een groep balansmedewerkers aan op locatie en bent verantwoordelijk voor het
snel, zuiver en efficiënt laten verlopen van de voorraadopname bij de klant.
De communicatie met de bedrijfsleider als ook naar de balansmedewerkers toe is hierin erg
belangrijk. Uiteraard draag je ook zelf een steentje bij aan de telling en zorg je voor een
optimale verhouding tussen aansturing/coaching van medewerkers en eigen
telwerkzaamheden. Samen met je collega-leidinggevenden bouw je continu door aan een
nog beter team.
Wat is jouw profiel?
 HBO werk- denkniveau
 Relevante opleiding en/of relevante werkervaring
 Supermarktervaring is gewenst, affiniteit met de detailhandel is een pré
 Enthousiaste en energieke persoonlijkheid
 Goed in staat mensen aan te sturen
 Stressbestendig
 Goede communicatieve vaardigheden
 Je bent flexibel beschikbaar en je vindt het geen probleem om soms in het weekend
te werken
 Je vindt het geen probleem om ’s avonds te werken of vroeg te beginnen
 Je bent gestructureerd, planmatig en nauwkeurig
 Enige ICT-kennis is een pré
Wat bieden wij?
 Salaris is afhankelijk van leeftijd, diploma’s en ervaring
 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
 Contract voor 32-40 uur
 Je gaat aan de slag binnen een jong, gedreven en natuurlijk gezellig team!
Herken jij jezelf in het door ons geschetste profiel?
Stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar Dhr. René van Hout: rvhout@crito.info onder
vermelding van “Supervisor Travel Team” en wie weet word jij onze nieuwe collega!
Crito BV Balans- en adviesbureau
Neutronenlaan 52
5405 NH Uden
T 0413-330940
www.crito.info / www.facebook.com/CritoUdenBV

