
Als een Sudoko puzzel op tafel ligt en niemand kan hem oplossen, ben jij dan diegene die 
de verbanden ziet? En heb jij een passie voor Supply chain besturing in complexe service 
en onderhoudsomgevingen? Lees dan snel verder! Voor onze groeiende organisatie,  
Gordian Logistic Experts B.V., in Maarssen zijn wij op zoek naar een analytisch en commu-
nicatief vaardige Service Supply Chain Consultant met enige jaren werkervaring. 

 
Wat ga je doen?
Jij maakt met jouw supply chain analyses het verschil! Op een inhoudelijk sterke en boeiende manier weet jij deze te com-
municeren aan klanten in de service logistiek. Het realiseren van een maximale supply chain prestatie tegen beperkte kos-
ten, dat is waar jij voor gaat. Oorzaken van misperformance weet jij 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 word je geholpen 
door je collega professionals bij Gordian. Leuk om te weten is dat onze consultants samen een prachtig team vormen, waarbij 
aandacht is voor de menselijke factor.

 
Waar?
Zoals gezegd ga je aan de slag bij ons, Gordian Logistic Experts in Maarssen. Onze expertise en passie is de servicelogistiek 
en spare parts management in de wereld van service en onderhoud. Onze klanten zijn toonaangevende bedrijven in verschil-
lende 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. Dat is dé bindende factor binnen Gordian. 
 
Voor meer informatie, kijk op onze website www.gordian.nl.

 
Wat verwachten wij van jou?
• Wij zoeken een professional met academisch werk- en denkniveau, met een stevige kwantitatieve achtergrond en enkele 

jaren relevante werkervaring inclusief projectmanagement
• Enige jaren relevante werkervaring op het vlak van bijvoorbeeld consultancy of voorraadbeheer
• Uitstekende analytische en projectmanagement vaardigheden
• Goede kennis van en ervaring met voorraad- en supply chain planning
• Goede kennis van analysetools, MS Access en MS Excel
• Affiniteit met ICT in het algemeen 

Persoonlijke eigenschappen
• Doorzettingsvermogen, zelfredzaam en communicatief vaardig
• Planmatig
• Prima beheersing van Nederlands en Engels
• Representatieve uitstraling

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

bonus, 26 vakantiedagen, laptop, telefoon en pensioen
• Een team met enthousiaste 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 binnenkort weer tijdens de gezamenlijke lunch in ons lunchcafé, tijdens 
sportieve en uitdagende teamuitjes en jaarlijks partnerevent. En wil je de events mee organiseren, dan is dat zeker mogelijk!

Vragen?
Neem contact op met Rutger Vlasblom (Senior Consultant): 06-52472087

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

Vacature: Service Supply Chain Consultant

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


