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WIE ZIJN WIJ
Koffie drinken we het liefst van versgemalen bonen. Waarom drinken we 
thee dan als fijngemalen gruis in een zakje? Dat kan beter! 

Bij Senza Tea Company - misschien wel de leukste scale-up van Amsterdam 
- helpen wij iedereen aan de losse thee. In de horeca, op kantoor en thuis. 
Dat doen we door het heel gemakkelijk te maken, zodat theezakjes overal 
vervangen kunnen worden door échte thee.

ONZE KERNWAARDEN
Nieuwe standaard
Met elkaar werken we iedere dag aan een nieuwe standaard in de wereld 
van thee. Ongezonde toevoegingen? Daar houden we niet van. Wij vullen 
onze theebladeren aan met vruchten en kruiden. Zo drink jij échte thee (en 
psst… ook nog eens eenvoudig te zetten).

Duidelijk
Van theeconcept tot klantcontact: duidelijkheid en gemak zie je bij ons 
terug in de complete bedrijfsvoering. Kleine lettertjes, ingewikkelde 
contracten of lange vergaderingen? Doen we niet aan. Wij houden van 
praktisch, lossen problemen voor je op en steken onze handen uit de 
mouwen. Duidelijk voor jou en voor ons.

Voor iedereen
Een mix aan verschillende mensen maakt ons team sterk. En bij verschillen-
de mensen horen verschillende wensen. Dat is voor de één thuiswerken, 
voor een ander de prikkels van een kantoor en voor onze inpakkers (met 
vroeger een afstand tot de arbeidsmarkt) juist structuur en regelmaat. Want 
met plezier naar je werk gaan maakt die maandag nét een tikkie leuker.

Leren
We proberen elke dag goede keuzes te maken. Daarom kiezen we voor 
biologische thee waar dat kan en maken we onze theezakjes van plant-    
aardig materiaal. We gebruiken 50% minder verpakkingsmateriaal en 
werken hard aan die andere 50%. Want ook wij willen zo min mogelijk rot-
zooi achterlaten. 

Meer informatie over onze missie en ambities vind je op senzatea.nl/ons-ver-
haal.



LOGISTIEK MEDEWERKER

Als Logistiek Medewerker speel je een belangrijke rol in het reilen en zeilen van 
onze theepakkerij. Je focus ligt op het perfect laten verlopen van alle logistieke 
processen in het magazijn. Order picking, binnenkomende goederen opboeken, 
voorraadmanagement; jij draait je hand er niet voor om. Dat doe je niet alleen, 
maar samen met de Operations Manager en onze twee magazijnmedewerkers 
(jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt). Een gave uitdaging dus voor 
een veelzijdige doener die van aanpakken weet en altijd het overzicht behoudt.

Jouw taken
• Order picking, voorraadmanagement en magazijnbeheer
• Customer service en administratie
• Aansturen van twee magazijnmedewerkers
• Continue verbeteren van processen

Wie ben je?
• Je bent een echte aanpakker met een positieve instelling. Je zoekt een  

baan waar je lekker de handen uit de mouwen kunt steken.
• Je communiceert makkelijk met klanten en collega’s en je ziet het als een 

uitdaging om de magazijnmedewerkers ‘in hun kracht’ te zetten.
• Je haalt energie uit het optimaliseren van processen. Als iets niet werkt of 

beter kan, wil je het oplossen.
• Je beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel en je werkt 

nauwkeurig en gestructureerd.
• Je woont in Amsterdam of omgeving en je bent 32 – 40 uur per week 

beschikbaar.

Je hebt
• Een afgeronde MBO opleiding, bij voorkeur in logistieke of 

bedrijfskundige richting.
• Je eerste leidinggevende ervaring, bijvoorbeeld in een bijbaan, al achter 

de rug.
• Rijbewijs B.
 
Wij bieden
• Een uitdagende en veelzijdige functie met de kans om mee te groeien 

met een startup met een missie.
• €2.250 - €2.750 per maand. (Reis)kosten in overleg. Basis 

pensioenregeling.
• Alle coaching en training die je nodig hebt om je talenten maximaal te 

kunnen benutten en ontwikkelen.

En nu?
Herken jij je in onze kernwaarden en het profiel van deze functie? Stuur dan je
CV en motivatie naar Kelly Leferink (kelly@senzatea.nl / 06-24506266).


