
Ben je een kei in het bouwen van reken- en simulatiemodellen en wil je dit gaan doen voor het 
onderhoudsprogramma van de F-35? Ben jij net afgestudeerd en op zoek naar die uitdagende baan? 
Dan hebben wij deze voor jou!

De uitdaging
Nederland is de komende decennia de spil in de logistiek van reservedelen voor de Europese F-35 toestellen. Het Amerikaanse ministerie van 

Defensie koos Nederland uit voor het opslaan, verzenden en beheren van reserveonderdelen voor ruim vijfhonderd F-35’s. Gordian werkt mee aan 

dit Nederlandse initiatief onder de naam OneLogistics. Eind 2019 worden de eerste F-35 jachtvliegtuigen worden gestationeerd op de Vliegbasis 

Leeuwarden. Daarnaast zijn al toestellen gestationeerd op andere Europese vliegbases. Een snelle opbouw van de logistieke ondersteuning voor 

Europa is van belang voor diverse luchtmachten in de regio.

Op het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) wordt een warehouse ingericht. OneLogistics heeft de ambitie als een regional control tower te 

fungeren, die de samenwerking tussen dienstverleners faciliteert door stromen van goederen en informatie te verbinden. De service logistiek kan 

worden geïnnoveerd en verbeterd door gebruik te maken van prognostiek. 

Prognostiek wordt in toenemende mate toegepast op logistiek en onderhoud, maar datafusie tussen deze domeinen vindt nauwelijks plaats. De 

bevoorradingsketen heeft soms een relatief korte planningshorizon en legt extra reservedelen in magazijnen op strategische locaties om per direct 

in de behoefte van klanten te kunnen voorzien. Echter, deze aanpak resulteert in extra logistieke kosten en een grotere logistieke voetafdruk. Een 

betrouwbare voorspelling van faalmomenten van componenten stelt de bevoorradingsketen in staat om just-in-time reservedelen te leveren. Het 

logistieke proces kan efficiënter worden ingericht door een langere planningshorizon. Zelfs één dag waarschuwingstijd kan de benodigde voorraad 

aan repareerbare componenten al drastisch verminderen. 

Hier zijn reken- en simulatiemodellen nodig. De modellen stellen vast op welke locatie welke reservedelen in welke aantallen moeten worden 

opgeslagen. En hier kom jij in beeld, want deze modellen moeten gebouwd gaan worden. Het F-35 project loopt t/m mei 2021. Gemiddeld besteed 

je 3 dagen per week aan het F-35 project. Daarnaast word je ingezet bij andere opdrachtgevers van Gordian.

Waar?
Je komt in dienst bij Gordian Logistic Experts in Maarssen. Onze expertise en passie is de servicelogistiek en spare parts management in de wereld 

van treinen, schepen, vliegtuigen, infrastructuur e.d. Dàt is de bindende factor. Voor meer informatie, kijk op onze website www.gordian.nl. 

 

Wat verwachten wij van jou?
• Academisch denk- en werkniveau met een stevige kwantitatieve achtergrond. Je bent afgestudeerd in Logistiek, Econometrie, Wiskunde of 

(Technische) Bedrijfskunde met een behoorlijke portie statistiek en/of wiskunde

• Ervaring met Visual Basic, MS Access en MS Excel verdienen de voorkeur

• Uitstekende analytische vaardigheden

• Goede kennis van bewezen logistieke concepten en van analyse en modelleringtools

• Goede kennis van Operations Research

• Affiniteit met Service Logistiek en ICT in het algemeen

 

Persoonlijke eigenschappen
• Goede communicatieve vaardigheden

• Representatieve uitstraling

• Teamplayer

• Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal

 

Ons aanbod
Aangezien wij best wel wat van jou vragen, mag je ook wat van ons verwachten.

• Een goed salaris, prestatiegerichte bonuscomponenten en pensioen; 26 vakantiedagen, laptop en een telefoon 

• Een team met jonge collega’s, gevoel voor humor en ruimte voor eigen verantwoordelijkheid

• Een werkplek in een mooi gerestaureerd herenhuis 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 

ons jaarlijks partnerevent. En heb je zelf leuke ideeën voor een event en wil je dat organiseren? Daar is zeker ruimte voor.

Vragen?
Neem contact op met Jürgen Donders: j.donders@gordian.nl of 06-460 353 40.

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

Gezocht: Junior Consultant F-35 project

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


