VACATURE SR. ADVISEUR
WAREHOUSE & LOGISTICS SYSTEMS ENGINEERING

Over Groenewout
Groenewout is een vooraanstaand logistiek adviesbureau dat zich richt op het ontwikkelen
en implementeren van logistieke en supply chain operaties. Onze klanten variëren van
middelgrote bedrijven tot multinationals. Het werkterrein is Europa, waarbij een belangrijk
deel van de opdrachten gerelateerd is aan de Benelux. Ons kantoor is gevestigd in Breda.
Voor ons werkveld en referenties verwijzen we je graag naar onze website
www.groenewout.com.

(Senior) Adviseur Warehouse & Logistics Systems Engineering
Groenewout biedt je de unieke mogelijkheid om het gehele proces te doorlopen van ontwerp
tot aan de opstart van een Europees logistieke operatie. Binnen deze projecten heb je een
grote zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Hierbij is afwisseling gegarandeerd, doordat
je in verschillende bedrijven en branches werkzaam bent. Je kennisontwikkeling is geborgd
door collega’s, die gezamenlijk meer dan 150 jaar ervaring hebben op het gebied van
logistiek en supply chains. Zij hebben een achtergrond die varieert van wiskunde, technische
bedrijfskunde, logistiek of bouwkunde. Het salarisniveau en arbeidsvoorwaardenpakket zijn
natuurlijk in lijn met onder meer een winstdeling- en bonus-regeling.

Vereisten
We zijn op zoek naar een enthousiaste kandidaat met een universitaire- of HBO-opleiding in
de richting (Technische) Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde of Wiskunde met een
specialisatie op het gebied van logistiek en gemechaniseerde systemen. Je hart ligt bij
conceptuele probleemanalyses en het bedenken van pragmatische oplossingen. Affiniteit en
ervaring met bedrijven op het gebied van logistieke dienstverlening, retail en e-commerce
logistiek strekt tot aanbeveling.
Je beschikt over aantoonbare ruime ervaring in het uitvoeren van logistieke studies en in
projectrealisatie. Je bent expert op het gebied van hoogwaardige, gemechaniseerde
magazijntechniek en magazijnautomatisering en beschikt over ervaring in planning, ontwerp
en integratie van complexe logistieke systemen. Het kunnen analyseren van materiaal- en
informatiestromen binnen logistieke - en productieomgevingen aan de hand van in eigen
beheer ontwikkelde tools en het vermogen dit te vertalen naar praktische oplossingen is een
must. Kennis van design- en visualisatietools zoals Visio, Autocad en Tarakos wordt op prijs
gesteld. Vanwege onze internationale opdrachtgevers beschik je over een uitstekende
schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in zowel Nederlands als Engels. Een
professionele commerciële instelling is onontbeerlijk. Teamwork is per definitie een
belangrijk element van de functie.

Taken
Je werkterrein bevindt zich midden in de logistieke en supply chains operaties van
gerenommeerde klanten als Bol.com, DHL, Heineken, Liberty Global, enz. Je werkzaamheden
bestaan uit het zelfstandig uitvoeren van logistieke studies voor (nieuwe) magazijnen en
distributiencentra en productiefaciliteiten, het ontwikkelen van magazijnontwerp concepten
en de begeleiding van de realisatie van de door Groenewout opgestelde adviezen. Je fungeert
als logistiek projectmanager namens de opdrachtgever, hebt intensief
contact met
leveranciers en verzorgt de projectcoördinatie. Gedurende alle fasen van een project ben je
aanspreekpunt voor de opdrachtgever, begeleidt logistieke- en transportprocessen en draag
je zorg voor een adequate garantieafwikkeling door de leveranciers. Eveneens adviseer je
de opdrachtgever over de noodzakelijk en gewenste organisatorische aanpassingen, om het
systeem na oplevering optimaal te kunnen laten functioneren en
de toekomstige
ontwikkeling voor de opdrachtgever in kaart te brengen. Je coacht daarnaast collegaadviseurs, waarvoor je als mentor optreedt. Daarnaast verleen je medewerking aan (inter)
nationale publicaties en netwerkevents en ben je betrokken bij business development in je
vakgebied.
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Interesse?
Meer informatie? Neem contact op met Wendel Dijker, Managing Consultant & Partner, tel.nr.
076 - 533 04 40.
Mocht je interesse hebben in deze vacature, stuur je CV en motivatie naar:
Groenewout B.V.
T.a.v. Inge Tunderman
mail@groenewout.com

