
Ben je afgestudeerd of staat dat binnenkort te gebeuren en ben je aan het rondkijken naar een mooie uitdaging?
Of heb je al één à twee jaar werkervaring en ben je toe aan uitdagende opdrachten?
Wil je werken bij klanten als Defensie, KLM, RWG of NS en vele andere? 
Wil je veel ruimte voor eigen ideeën en verantwoordelijkheid?
En wil je aan de slag in een jong en hecht team met 25 collega’s waar regelmatig leuke uitjes worden  
georganiseerd? 

Dan hebben wij die uitdagende job voor jou! 

 
Waar?
Je start je carrière bij ons, Gordian Logistic Experts in Maarssen. Onze expertise en passie is de servicelogistiek en spare parts 
management in de wereld van onderhoud aan treinen, schepen, vliegtuigen, infrastructuur e.d. Dat is dé bindende factor bin-
nen Gordian. Voor meer informatie, kijk op onze website www.gordian.nl.

 
Wat ga je doen?
Als junior consultant werk je in een team en binnen dat team ondersteun je de projectleider in het scherp krijgen van de pro-
blemen bij de klant en het uitwerken van oplossingen. Dit doe je vooral door het analyseren van de organisatie, de processen 
en data. Samen ontwikkelen jullie business cases en prototypes. 

De nadruk van je werkzaamheden zal in het eerste jaar vooral liggen op projecten waarin toolontwikkeling een belangrijke rol 
speelt. Kennis en ervaring met programmeertalen, in het bijzonder Visual Basic in combinatie met Microsoft Access en Excel, 
verdient de voorkeur, maar is geen absolute voorwaarde.

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

trie, Wiskunde of (Technische) Bedrijfskunde met een behoorlijke portie statistiek en/of wiskunde
• Je hebt ervaring met Visual Basic, MS Access en MS Excel
• Uitstekende analytische vaardigheden
• Goede kennis van bewezen logistieke concepten
• Goede kennis van Operations Research
• Goede kennis van analyse en modelleringtools
• Affiniteit met Service Logistiek en ICT in het algemeen

Persoonlijk
• Goede communicatieve vaardigheden
• Representatieve uitstraling
• Teamplayer
• Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal

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

26 vakantiedagen, een laptop, telefoon, 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 jouw kennis
• 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, sportieve en uitdagende 
teamuitjes en jaarlijks partnerevent. En wil je de events mee organiseren, dan is dat zeker mogelijk!

 
Interesse?
Voor vragen kun je contact opnemen met Rogier Zoun: 06 – 250 487 92
Stuur je cv met motivatie naar Marijcke Langhout: m.langhout@gordian.nl

Vacature: Junior Service Supply Chain Consultant

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


