Wat doet BOOSTLOGIX?
BOOSTLOGIX B.V. te Tilburg is een praktisch ingestelde, resultaatgerichte kennis speler in het logistieke werkveld.
We leveren stevig gefundeerde oplossingen ter optimalisatie en modernisering van processen en organisaties in de
logistiek. Dit doen we op nationaal en internationaal niveau, bij kleine en grote bedrijven, bij starters en oude rotten
in het vak. BOOSTLOGIX werkt in de logistics engineering samen met onder andere de “NHTV, academie voor
Stedenbouw, Logistiek & Mobiliteit” en onze moederbedrijven “Cargo Logistics, Van der Linden, GVT, Kivits en
Claassen”. Samen vormen zij de basis van een praktisch en goed functionerend kennisplatform voor concrete en
structurele oplossingen voor de dagelijkse logistieke praktijk. We hebben op deze manier toegang tot een hoogwaardig
netwerk waarbinnen we de nieuwste logistieke ontwikkelingen en trends volgen. Het sterk onderscheidende vermogen
van BOOSTLOGIX is dat we veelal werken met jonge, deskundige logistici die worden begeleid door ervaren coaches
en dat we ons als geen ander laten leiden door actuele kennis en de nieuwste ontwikkelingen en inzichten. Door deze
onderscheidende aanpak en ons praktische karakter maakt de organisatie voorzien we een groei voor de komende
tijd. Vanwege deze groei en het potentieel in de markt zijn we op zoek naar een ondernemende collega!

WIJ ZOEKEN VERSTERKING,
word Logistics Engineer!
Wat is een Logistics Engineer?

Een Logistics Engineer is een logistieke
specialist die projectmatig aan het werk
is. In deze projecten ben je continu bezig
met procesanalyse en optimalisatie of
ondersteuning
en
coördinatie
van
veranderingstrajecten. Jij zorgt ervoor
dat opdrachtgevers daadwerkelijk van
hun problemen afkomen of kansen beter
kunnen gaan benutten. Je realiseert een
goede samenwerking met klanten door
continu de vertaalslag te maken tussen
wensen,
analyses,
engineering
en
implementatie. Intern heb je een
proactieve inbreng en ben je een
creatieve aanvulling voor het team.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken iemand met een “no bullshit”
mentaliteit. Je hebt minimaal een HBO
opleiding in een relevante richting
(logistiek, (technische) bedrijfskunde of
bedrijfseconomie) en je bent net
afgestudeerd of je hebt tot een jaar of 5
werkervaring. Onze voorkeur gaat uit
naar mensen met een aantal jaren

werkervaring waarin ze te maken hebben
gehad met projectmatig werken in een
logistiek omgeving. Door kennis en
ervaring ben jij een professional op het
gebied van transport, distributie en
warehousing.
Je
bent
zelfstandig,
betrokken en doelgericht. Je komt
vakkundig, overtuigend, open en positief
over en presenteren gaat je makkelijk af.
Uiteraard ben je handig in het gebruik
van office-software en beheers je de
Nederlands en Engelse taal in woord en
geschrift. De functie is per direct
beschikbaar en het betreft een fulltime
baan.

Wat kun jij verwachten?

Werken
voor
een
fanatieke
club
specialisten die sleutelen aan de
dagelijkse problemen en uitdagingen van
bedrijven in het logistieke werkveld. In de
projecten werk je zowel voor het middenen klein bedrijf als voor de grootste
multinationals. Je werkt zowel voor of via
onze moederbedrijven als voor alle
andere
mogelijke
klanten
van

BOOSTLOGIX. Van ICT bedrijven tot
logistieke
dienstverleners,
van
producenten
tot
containerterminals.
Verder werk je mee aan intensieve
kennis- en productontwikkeling met
diverse partners. Je zult vanaf dag 1
direct al veel zelfstandigheid krijgen in je
werkzaamheden en je hebt alle kans om
je binnen BOOSTLOGIX of 1 van onze
moederbedrijven verder te ontwikkelen.
Er zijn voldoende mogelijkheden om
zowel in het projectmatige werk als op
operationeel gebied door te groeien.
Tijdens je projecten, waar je zelf
verantwoordelijk voor bent, wordt je
intensief begeleid door ervaren coaches.
Hierdoor ben je in staat je persoonlijke
competenties en vakinhoudelijke kennis
continu door te ontwikkelen. Als blijkt dat
we goed met elkaar door een deur
kunnen komen we er voor alle overige
zaken als loon en verdere secundaire
arbeidsvoorwaarden ook zeker uit.

Is jouw interesse gewekt? Mail dan naar info@boostlogix.com of bel 013 – 7440154
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