
 
 

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 en Pharmaceuticals. Resultaten zijn tastbaar: concrete voorraadreducties, service-verbeteringen, 

getrainde en flexibele organisaties. Geen dikke rapporten, wel daden. 

 

Wij groeien nog steeds en zijn op korte termijn op zoek naar een: 

 

Junior Implementatie Consultant 

 

Als junior implementatie consultant opereer je op het snijvlak van de ‘business’ en de IT. Je bent 

verantwoordelijk voor de implementatie van logistieke optimalisatie tools bij onze klanten. Je hebt een goed 

gevoel voor IT en vertaalt de eisen vanuit de ‘business’ naar functionele specificaties voor de programmeur. 

Daarnaast ontwikkel je de data-interface die onze logistieke software koppelt met het ERP systeem van de klant. 

Hiervoor gebruik je technieken als SQL Server Integration Services en MS Access en schakel je moeiteloos met 

data engineers bij de klant. Ook zal je geregeld bestaande programmatuur aanpassen en onze operaties in 

binnen- en buitenland ondersteunen . Als vers lid van het Gordian IT team denk je mee over de groei van onze 

organisatie. Met je up-to-date kennis ben je belangrijk voor de continue verbetering van onze IT dienstverlening.  

 

Eisen 

 IT enthousiasteling 

 Begrijpt klantwensen en vertaalt deze naar werkbare oplossingen 

 Goede kennis van data opslag-, analyse- en verwerkingstechnieken 

 Bekend met bewezen logistieke concepten  

 Goede communicatieve vaardigheden 

 Representatieve opstelling 

 Teamplayer 

 

Kennis/ervaring 

 Academisch denk- en werkniveau 

 Ervaring met MS Access, MS Excel en MS SQL Server 

 Ervaring met object georiënteerd programmeren (bij voorkeur in C#) 

 Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 

 

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

 Een prikkelend salaris 

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

 Flexibele werktijden 

 Een jong en enthousiast team van collega’s 

 Persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden 

 

Interesse?  

Stuur een brief met cv naar: Gordian Logistic Experts B.V.  

Groenewoudsedijk 63, 3528 BG Utrecht of m.langhout@gordian.nl 

mailto:m.langhout@gordian.nl

