YUSEN LOGISTICS BENELUX HEEFT EEN VACATURE VOOR EEN:

KEY USER
STANDPLAATS: MOERDIJK

Yusen Logistics is een
wereldwijd opererende logistieke
dienstverlener met air / ocean
freight forwarding, distributie,
opslag, warehousing en supply
chain management in haar
dienstenpakket.
De Yusen Logistics Benelux
organisatie heeft vestigingen in
Nederland, België, Luxemburg, en
Zweden. In totaal werken op deze
vestigingen ruim 700 medewerkers.

Wat houdt de job in:
Een uitdagende functie waarin je verantwoordelijk bent voor volgende zaken:
•
Je ontwikkelt jezelf tot de locale WMS expert en bent het eerste aanspreekpunt voor
operationele IT-problemen met betrekking tot WMS en kan deze ook zoveel mogelijk
zelfstandig oplossen
•
Je staat in voor de testing van nieuwe functionaliteiten
•
Je verzorgt de documentatie en maakt de nodige werkinstructies op
•
Je biedt ondersteuning bij incidenten, analyseert problemen/noden en verfijnt de
processen waar mogelijk
•
Je traint de nieuwe WMS gebruikers
•
Je houdt je collega’s op de hoogte van wijzigingen en/of nieuwe functionaliteiten, en
je definieert verdere opleidingsbehoeftes
Wie zoeken we:
Een fijne collega die ons team komt versterken en beschikt over volgende kwaliteiten:
•
Je hebt een uitgesproken passie voor technologie, digitalisering en automatisering
•
Je bent een echte whizzkid die ervan houdt om alle in en outs van een systeem te
leren kennen
•
Je bent een krak in Excel
•
Je hebt sterke analytische vaardigheden en kan oplossingsgericht werken: je denkt in
oplossingen eerder dan in problemen
•
Je bent communicatief sterk
•
Je hebt een sterke affiniteit met de logistieke wereld
•
Je bent hands on en praktijkgericht
•
Ervaring met WMS Scale is een sterke troef

Waarom Yusen Logistics ?
We hebben heel wat te bieden aan de juiste kandidaat:
•
Een informele en internationale werksfeer
•
Uitstekende primaire en secundaire voorwaarden met oog voor work-life balans
•
Ruimte voor ontwikkeling en zelfontplooiing

Ben jij dé match waar we naar op zoek zijn? Dan ontvangen we graag jouw CV en
motivatiebrief op het volgende email adres: Jobs.nl@bnl.yusen-logistics.com
T.a.v. Anouck Van Steenbergen – HR Business Partner Recruitment.
Vragen? Stuur een mailtje naar bovenvermeld e-mailadres

