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SOLLICITEREN

Op zoek naar een Functional Consultant (m/v/x)

Als business/functional consultant analyseer je de behoeften van onze klanten met 
betrekking tot WMS en/of MES en zet je deze behoeften om in een functionele oplossing. 
Je houdt hierbij steeds rekening met de mogelijkheden en beperkingen van de standaard 
WMS en/of MES oplossing. Je werkt (op termijn) zelfstandig mee aan de nieuwe WMS/MES 
implementaties.

Verder documenteer je de implementatie en verzorg je de opleiding van de mede- 
werkers bij de klant. Je bent ervoor verantwoordelijk dat de geïmplementeerde oplossing 
zowel technisch als functioneel voldoende getest wordt. Daarnaast rapporteer je over de 
status en voortgang van het werk zodat de vooropgestelde doelstellingen (scope, budget, 
timing) op een kwalitatieve manier bereikt kunnen worden.

Tot slot word je ook ingeschakeld in de support van klanten m.b.t. hun 
operationele logistieke systemen. 

Wat wordt er van jou verwacht?

• Je hebt een grote affiniteit met zowel logistiek als informatica.
• Ervaring in een distributiecentrum IT-rol met focus op WMS en MHE is mooi 

meegenomen.
• Goede SQL kennis is een pluspunt.
• Behoren tot jouw eigenschappen: analytisch, klantgerichtheid, flexibiliteit, innovatieve 

mentaliteit.
• Het oplossen van logistieke operationele conflicten geeft jou een boost!
• Naast Nederlands kan je zowel mondeling als schriftelijk comfortabel communiceren 

in het Engels en het Frans.
• Je bent leergierig en op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op logistiek vlak.
• Tot slot sta je stevig in je schoenen: je werkt graag zelfstandig en bent 

stressbestendig.

Wat bieden wij jou aan?

• Een aantrekkelijk salarispakket en extralegale voordelen (firmawagen, maaltijd-
cheques, bonusplan, groepsverzekering etc.).

• Een jonge, groeiende omgeving waar je jezelf verder kan ontplooien.
• Werken met de nieuwste technologieën.
• De nodige opleiding maar ook ruimte voor eigen inbreng en creativiteit.
• Logistiek gepassioneerde collega’s en een informele werksfeer met open communi-

catie en no-nonsense aanpak.
• Werken vanuit onze nieuwe kantoren in Kortrijk (Cotton Park) en gaat on-site bij 

klanten in het kader van jouw projecten en activiteiten.


