
Is IT en Business jouw passie? 
Dan hebben wij een mooie uitdaging voor jou binnen het Gordian IT-team!

Wat ga je doen?
Jij bent verantwoordelijk voor de demonstratie en implementatie van onze SPM studio (lees: logistieke 
optimalisatie-software) bij klanten. Je opereert dus op het snijvlak van de ‘business’ en IT. Je hebt 
een goed gevoel voor de logistieke processen en met je ruime ICT-kennis ben je in staat klantwensen 
te vertalen naar specificaties voor de programmeur. Daarnaast koppel je onze software met het ERP-
systeem of datawarehouse. Hiervoor ontwikkel je een data interface met behulp van moderne data-
integratie tools. Dit doe je samen met data engineers bij de klant.

Je ondersteunt lopende accounts in binnen- en buitenland. Als vers lid van het Gordian IT-team denk je 
mee over de groei van onze organisatie. En met je up-to-date kennis ben je belangrijk voor de continue 
verbetering van onze dienstverlening.

Waar?
Je gaat aan de slag bij Gordian Logistic Experts in Maarssen. Onze expertise en passie is de servicelogistiek 
en spare parts management. Dat is dé bindende factor binnen Gordian. Voor meer informatie, kijk op 
onze website www.gordian.nl. 

Wat verwachten wij van jou?
Technisch
• Voelsprieten om processen, mensen en cultuur te snappen bij bedrijven
• Ervaring met het implementeren van software bij bedrijven
• Kennis van data-integratie tools en ERP-systemen
• Ervaring met:
• MS Access, MS Excel en relationele databases zoals Postgres en MSSQL
 • het opzetten van KPI rapportages
 • programmeren in Java of C# .NET (Core)
• Academisch denk- en werkniveau en interesse voor (service)logistiek.

Persoonlijk
• Goede communicatieve vaardigheden
• Representatieve uitstraling
• Planmatig
• Prima beheersing van Nederlands en Engels
• In bezit van B-rijbewijs

Ons aanbod
Aangezien wij best wel wat van jou vragen, mag je ook wat van ons verwachten.
• Alle middelen om je taak als ontwikkelaar goed te kunnen uitvoeren: een prima salaris en 

prestatiegerichte bonuscomponenten, 26 vakantiedagen, een leaseauto en pensioen 
• Een team met jonge collega’s, gevoel voor humor en ruimte voor eigen verantwoordelijkheid
• Deelname aan de Gordian Academy en kennissessies voor het bijspijkeren en delen van je kennis
• Een prima werkomgeving in het midden van het land.

Naast je werk
Leer je collega’s ook eens anders kennen. Dat kan tijdens de gezamenlijke lunch in ons lunchcafé, tijdens 
sportieve en uitdagende teamuitjes en jaarlijkse partnerevents. Of doe mee aan onze dartcompetitie die 
op dit moment in volle gang is. En wil je de events mee organiseren, dan is dat zeker mogelijk!

Vragen?
Neem contact op met Bas Timmermans (Consultant): b.timmermans@gordian.nl of 06-52878001 

Interesse?
Mail je cv en motivatie naar Marijcke Langhout: m.langhout@gordian.nl.

Gezocht: Implementatie consultant


