Business Analyst Operations (m/v/x)
Op zoek naar actie in de logistiek? Maak je graag de vertaalslag van de bedrijfsstrategie naar het
optimaliseren van hoofdzakelijk operationele bedrijfsprocessen? Dan ben je bij GLS, een sterk
groeiende logistieke speler, aan het juiste adres.
JOUW PLEK BINNEN GLS EN JE UITDAGINGEN ALS BUSINESS ANALYST OPERATIONS
Je verkeert in de unieke positie om ‘bedrijfsstrategie’ naar ‘optimalisatie’ om te buigen door samen
met de gehele organisatie (OPERATIONS, IT, FINANCE, GENERAL MANAGEMENT, …) voor
een continue optimalisatie van onze operationele processen te zorgen. Je mag rekenen op een
impactrijke rol waarbij je toegang hebt tot de gehele organisatie. Om aan de slag te kunnen zal er
dus een grondige doorlichting nodig zijn van de betrokken operationele processen van onze
pakket- en vrachtactiviteit. Daarna zal je in kaart brengen waar belangrijke verbeteringen mogelijk
zijn. Het is belangrijk dat het verrichtte werk niet blijft steken in goed bedoelde analyses. Samen
met je collega’s van Field Operations, het team waartoe je behoort en de lokale operationele
verantwoordelijken moeten de resultaten tot actie en verbetering leiden. Je communicatieve en
coachende vaardigheden zorgen er mee voor dat de spilfiguren in de organisatie de visie gaan
delen en deze verder in hun organisatie gaan ondersteunen. Je hoge impact op
verbeteringsprojecten zal je kunnen ervaren doordat je in alle fases betrokken zal worden, van
design over ontwikkeling tot het implementeren ervan.
JOUW TALENT EN AMBITIE
Data-analyse en resulterende verbeteringsvoorstellen formuleren behoren tot je passies. Je voelt
je goed binnen een operationele omgeving en verwerft graag inzicht in het verloop van de
logistieke operaties. Je bent analytisch sterk en kan gemakkelijk de vertaalslag maken van de
theorie naar de praktijk. Je bent communicatief sterk en assertief genoeg om op een correcte
manier te communiceren met de verschillende stakeholders.
WIJ VRAGEN
Een kandidaat met een afgeronde academische opleiding en minimaal 5 jaar relevante
werkervaring binnen een grote organisatie. Onze geschikte kandidaat drukt zich zeer vlot uit in het
N/F/E en zich verplaatsen naar onze verschillende distributiecentra schrikt hem/haar niet af. Onze
hoofdzetel bevindt zich in Drogenbos.
GLS BIEDT
De mogelijkheid om in een dynamische en professionele werkomgeving te werken. Door jouw inzet
en prestaties als Business Support Operations lever je direct een bijdrage aan het serviceniveau
van GLS Belgium Distribution en daarmee ook aan de groei van onze organisatie. Minimum 30
vakantiedagen per kalenderjaar en een aantrekkelijk loonpakket aangevuld met extra legale
voordelen en een bedrijfswagen.
Als jij graag aan de slag gaat als Business Analyst Operations, dan zien we jouw cv en motivatie
graag tegemoet! Solliciteer dan snel via sandra.deville@gls-belgium.com. Ken je GLS niet?
Bezoek onze website op https://gls-group.eu/BE/vl/home

