Hamann International Logistics is een ambitieuze Belgische organisatie die wegvervoer-, lucht- ,
zeevracht en logistieke activiteiten organiseert en uitvoert voor toonaangevende internationale
bedrijven uit verschillende sectoren. Met 150 enthousiaste en ervaren medewerkers, een duidelijke
visie en strategie & een sterke focus op klanten en oplossingen slagen we erin te groeien en onze
dienstverlening verder af te stemmen op de wensen van onze klanten. Meer info vind je op onze
website www.hamann.be.
Momenteel zijn we op zoek naar een (m/v):

Business Analist
controlling – rapportering - analyse
Functie
Je bent verantwoordelijk voor de controlling, rapportering en analyse van de operationele resultaten
van onze organisatie. Het opmaken en analyseren van diverse standaardrapporten (bijv. sales rapport,
marktenrapport general cargo, beladingsgraadrapport) doe je eveneens maandelijks.
Je ontwikkelt en onderhoudt kostprijsberekeningen en andere tools als antwoord op interne & externe
behoeften. Je bent eveneens verantwoordelijk voor de controlling van nationale distributieactiviteiten.
Als Analist analyseer je eveneens klanten, transporteurs en agenten en voer je (transport)dossier
analyses en simulatie- en rendementsanalyses uit. De resultaten hiervan dienen als basis voor het
nemen van beslissingen / acties.
Je voert duidelijke ad hoc opdrachten en projecten zelfstandig uit of assisteert hierbij .
Je fungeert als interface tussen IT en operations, waarbij je bijv. nieuwe applicaties en aanpassingen
in het ERP-pakket test, evalueert en bespreekt.
Je werkt nauw samen met verschillende afdelingen (Operations, IT, Finance, Sales) en rapporteert
rechtstreeks aan de Operating Director.
Profiel






Als Bachelor of Master in een economische en/of logistieke richting heb je reeds een solide
ervaring als Analist of Controller, bij voorkeur in een logistieke of supply chain- omgeving;
Je bent nauwgezet, cijfermatig en analystisch zeer sterk, je slaagt er bijv. in data uit
verschillende bronnen met elkaar te verbinden;
Je werkt graag zelfstandig op een planmatige, pro-actieve en resultaatgerichte manier;
Je combineert enthousiasme, stressbestendigheid, leergierigheid, discretie en flexibiliteit
met zin voor initiatief;
Je bent sterk onderlegd in het gebruik van alle MS Office programma’s (Word, Excel, Access,
Powerpoint & MS Query) en communiceert vlot in het Nederlands, Frans en Engels.

Aanbod
Hamann International Logistics biedt een uitdagende en cruciale functie in een dynamisch en sterk
groeiend logistiek bedrijf met duidelijke ambities. Je krijgt de ruimte en het vertrouwen om deze
functie zelfstandig op te nemen en je verder te ontplooien. Je kan rekenen op een marktconform
salarispakket met extra legale voordelen. Tenslotte word je professioneel ondersteund door collega’s
en de organisatiemiddelen die toelaten op een aangename manier succesvol te worden/zijn.
De vlotte bereikbaarheid (gelegen aan afrit Wetteren - E40) van Hamann is een absolute troef!

Solliciteren
Graag jouw cv en motivatie aan:
Hamann International Logistics nv
T.a.v. Katrien Librecht
Industriezone 1 – Vantegemstraat 3
B - 9230 Wetteren
E-mail: k.librecht@hamann.be

