
 

 

VACATURE ADVISEUR SUPPLY CHAIN / LOGISTICS MODELER 

 

 

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. 

 

Adviseur supply chain / logistics modeler 

Groenewout biedt je de unieke mogelijkheid om te werken in een flexibele, professionele en 

ambitieuze werkomgeving waarin Logistieke en Supply Chain Management projecten 

centraal staan. 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 

ruime ervaring hebben op het gebied van Logistiek en Supply Chains. Je toekomstige 

collega’s hebben veelal een achtergrond die varieert van wiskunde, technische bedrijfskunde, 

logistiek tot aan bouwkunde. Het salaris en het secundaire arbeidsvoorwaardenpakket is 

zondermeer aantrekkelijk (ondermeer een winstdeling- en bonusregeling) te noemen.   

 

Vereisten 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste wiskundige of econometrist. Je beschikt over een 

afgeronde Universitaire opleiding. Je bent een ervaren gebruiker van Access, Excel en Visual 

Basis, SQL en/of vergelijkbare tools. Ervaring met simulatiesoftware zoals AUTOMOD of 

animatiesoftware zoals Tarakos is een pre. Je hebt enkele jaren ervaring op het gebied van 

Logistiek en/of Supply Chain Management, met het opzetten van datamodellen en met 

projectmatig werken en/of advieswerk. Vanwege de internationale opdrachtgevers van 

Groenewout beschik je over een uitstekende schriftelijke en mondelinge 

uitdrukkingsvaardigheid in zowel Nederlands als Engels. Daarnaast ben je creatief, 

enthousiast, kun je resultaten begrijpelijk samenvatten en weet je jouw mening helder te 

verwoorden. 

 

Taken 

Als Supply Chain/Logistiek Modeler ben jij de cijfer- en dataspecialist voor de klanten van 

Groenewout. Je werkt aan verschillende projecten voor uiteenlopende (multi)nationals. De 

diversiteit in werkzaamheden is groot en dat maakt deze functie  zeer aantrekkelijk. Je maakt 

data-analyses, modelleert en simuleert oplossingen en brengt advies uit aan opdrachtgevers. 

Typische vraagstukken zijn:  

• Hoe kunnen distributienetwerken geoptimaliseerd worden?  

• Hoeveel magazijnen zijn er nodig?  

• Hoe hoog moeten de stellingen in het warehouse worden?  

• Waar komt het magazijn?  

• Wat zijn de transportroutes en de voorraadkosten?  

 

Je maakt simulaties hoe een magazijn of fabrieksonderdeel er uit zou kunnen zien, hoeveel 

palletplaatsen er noodzakelijk zijn en geeft advies over capaciteitsvraagstukken en de meest 

efficiënte lay-out van een DC, warehouse of magazijn. Bovenal, hoe kan het efficiënter tegen 

de laagst mogelijke kosten. 

 

Interesse? 

Neem contact op met Alain Beerens, Managing Director & 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  

http://www.groenewout.com/
https://www.groenewout.nl/medewerker/alain-beerens/
mailto:mail@groenewout.com

