Gordian Logistic Experts B.V. is een logistiek management advies en detacheringsbureau, gespecialiseerd in
service logistiek. Passie voor logistiek is dé bindende factor binnen Gordian. Iedere adviseur, project- of interim
manager is in deze richting afgestudeerd en/of heeft ervaring in de logistieke praktijk. Het vak boeit ons. En
vanuit deze passie helpen wij onze klanten. Wij zijn ons ervan bewust dat logistieke problemen niet alleen
worden opgelost door andere concepten of andere technologieën. Wij leren organisaties daarom niet alleen wat
ze moeten maar ook hoe ze dat moeten realiseren. Resultaat dat blijft: daar gaat het om.
Onze klanten zijn toonaangevende bedrijven in verschillende sectoren, zoals Defensie, Rail, High-Tech,
Aerospace, Maritiem, Energie, Chemie en Pharmaceuticals. Resultaten zijn tastbaar: concrete voorraadreducties,
service-verbeteringen, getrainde en flexibele organisaties. Geen dikke rapporten, wel daden.
Wij groeien nog steeds. Omdat ook de pijplijn er buitengewoon gezond uitziet, zijn wij op korte termijn op zoek
naar:

Consultant (Service) Logistics
Wij zoeken een professional die het verschil kan maken! Niets is zo veranderlijk als een service logistieke
omgeving. Toch heb je de ambitie een maximale supply chain prestatie te realiseren tegen beperkte kosten.
Oorzaken van misperformance weet je snel te vinden en aan te pakken. Je werkt vooral bij de opdrachtgever
en krijgt de ruimte om met het hele projectteam duurzame resultaten te laten zien. Uiteraard wordt je
geholpen door je collega professionals bij Gordian.
Wij zoeken een professional met academisch werk- en denkniveau, met een stevige kwantitatieve achtergrond
en enkele jaren relevante werkervaring incl. projectmanagement. Je bent afgestudeerd in Logistiek, Economie,
Wiskunde of (Technische) Bedrijfskunde met een behoorlijke portie statistiek en/of wiskunde in het pakket.
Eisen


Uitstekende analytische en projectmanagement vaardigheden



Goede kennis van en ervaring met voorraad- en supply chain planning



Goede kennis van analysetools



Affiniteit met ICT in het algemeen



Goede communicatieve vaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal



Representatieve opstelling



Team player

Kennis/ervaring


Academisch denk en werkniveau



Enige jaren relevante werkervaring (service management, supply chain management of service logistiek)



Ervaring met MS Access en MS Excel verdienen de voorkeur

Voldoe je aan dit profiel, dan bieden wij je een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder:


Een prikkelend salaris



Alle materiële middelen om je taak als consultant goed te kunnen uitvoeren



Een jong en enthousiast team van collega’s



Persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden

Interesse?
Stuur een brief met cv naar: Gordian Logistic Experts B.V.
Kerkweg 10, 3603 CM Maarssen of m.langhout@gordian.nl
Voor vragen kun je contact opnemen met Jürgen Donders (tel: 030 6866980)

