
 
 
 
STEF Nederland BV is op zoek naar een gemotiveerde:  

 
 

ICT Supply Chain Consultant 
 
 
Wat doen wij? 
STEF is dé Europese specialist in food supply chain logistics. We werken met 20.000 mensen in 8 
Europese landen. In Nederland hebben we vier vestigingen. Inmiddels bestaan we ruim 100 jaar en 
hebben we een geschiedenis vol aandacht voor de maatschappij om ons heen. Via ons unieke transport 
netwerk vervoeren we gekoelde, diepgevroren of ongekoelde voedingsmiddelen door heel Europa, 
volledig volgens alle veiligheidsnormen. En we hebben oog voor het milieu: via ons ‘Moving Green’ 
programma dragen we ons steentje bij aan de energietransitie, met minder broeikasuitstoot en 
koolstofarm energiegebruik. 
We zijn vernieuwend met onze flexibele en sterk gedigitaliseerde Supply Chain. Zo werken we efficiënt 
en met de hoogste kwaliteit. En dat leidt tot super tevreden klanten! 
 
De afdeling ICT is een onmisbare schakel in onze organisatie en ondersteunt bij alles wat komt kijken bij 
het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van ons logistieke proces. Wij werken nauw samen met 
onze ICT collega’s in Frankrijk waar veel van de applicaties ontwikkeld en beheerd worden. 
 
Door het gebruik van de juiste hardware en software zorgen wij er met elkaar voor dat de producten op 
de door de klant gewenste tijd en bestemming arriveren én onder de juiste condities. Ons geavanceerde 
Warehouse Management Systeem (WMS) en Transport Management Systeem (TMS) zijn cruciale 
applicaties ter ondersteuning. Het beheer van informatie, monitoren van logistieke processen en 
voorraden in onze warehouses vereisen voortdurende ontwikkeling en ondersteuning van de afdeling 
ICT. En daar hebben wij jou voor nodig!  
 
Wat houdt de functie in? 
Als ICT Supply Chain Consultant ben je onderdeel van het ICT team in Nederland, een groeiend team van 
vijf enthousiaste collega’s binnen een snel groeiende Internationale Supply Chain organisatie. Je 
ondersteunt de STEF Nederland organisatie in het gebruik van de business applicaties (‘Adoptie’). 
Tevens initieer en begeleid je de wijzigingen en projecten ten behoeve van optimalisatie van deze 
applicaties. 
 
Het is je primaire taak om als ‘spin in het web’ de verbinding te maken met je operationele collega’s 
(‘eindgebruikers’), onze klanten en onze Franse collega’s die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen 
en beheren van de applicaties. 
Eenvoudige ondersteuningsverzoeken worden door de eindgebruikers zelf gemeld in Frankrijk. Bij 
complexere problemen ben jij de persoon die de probleemstelling helder in kaart brengt en optimaal 
kan afstemmen met onze Franse collega’s (de voertaal is Engels). 
 



Daarnaast signaleer en definieer jij samen met jouw operationele collega’s optimalisatie mogelijkheden 
van bestaande én nieuwe applicaties, draag je zorg voor de eenduidige definitie van de opdrachtstelling 
en begeleid je de uitvoering van de implementatie (aansturing Franse collega’s en de operatie). 
 
Wat verwachten wij van jou? 
De functie is ideaal om als starter op de arbeidsmarkt te beginnen, bijvoorbeeld als je net je (HBO) 
opleiding afgerond hebt, of als je al ervaring hebt opgedaan in een Supply Chain organisatie of in een 
vergelijkbare ICT omgeving gewerkt hebt. 
 
Je krijgt een uitgebreid inwerkprogramma waarin je getraind wordt in het gebruik van de applicaties, de 
beheerprocessen ervan en de juiste contactpersonen. Deze training zal deels in Frankrijk plaatsvinden 
zodat je onze Franse collega’s en systemen goed leert kennen. 
Voorafgaand aan jouw inwerkprogramma maken we samen afspraken over de inhoud ervan, waarbij 
jouw achtergrond en ervaring gematcht worden met de functie inhoud. We definiëren samen de 
doelstellingen en op regelmatige basis vindt een update gesprek plaats over de voortgang van je 
ontwikkeling in je functie. 
 
Belangrijk is dat je goed zelfstandig kunt werken en initiatieven neemt, je goed communiceert binnen 
het team en met collega’s én je het leuk vindt om operationele processen te leren kennen en hoe die 
het best ondersteund kunnen worden met onze applicaties. 
 
In een ‘nutshell’ de gewenste eigenschappen en achtergrond: 

• Een afgeronde HBO opleiding of vergelijkbaar niveau 

• Affiniteit met ICT / applicaties 

• Affiniteit met Supply Chain (Logistiek / Transport) 

• Analytisch vermogen – in staat zijn vraagstukken helder en duidelijk te formuleren 

• Planmatigheid en structuur – het vermogen om wijzigingen en projecten professioneel te 
begeleiden 

• Goede communicatieve vaardigheden, in woord en geschrift 

• Een initiatiefrijke, proactieve werkhouding 

• Gedrevenheid om jezelf door te ontwikkelen in een internationale organisatie 

• Een klantgerichte houding met focus op het leveren van kwaliteit in dienstverlening 

• Kennis van de Nederlandse en Engelse taal. Frans is een pré 
 
Wat mag je van ons verwachten? 
We geven jou uitstekende begeleiding zodat je jezelf verder kan ontwikkelen, binnen je functie maar 

ook als persoon en collega. Omdat STEF een grote internationale organisatie is, kunnen we je veel 

mogelijkheden bieden om je door te laten ontwikkelen in verschillende rollen en functies, ook 

internationaal. Een mooie verrijking van je ervaring! 

In een ‘nutshell’ wat we je bieden: 

• Een functie met veel ruimte voor eigen ontwikkeling, inbreng en verantwoordelijkheid 

• Salaris en arbeidsvoorwaarden op basis van TLN CAO beroepsgoederenvervoer 

• Veel doorgroeimogelijkheden binnen een internationale organisatie 

• Uitstekende begeleiding vanuit het team, management en organisatie 

• Opleidingen en trainingen ter ondersteuning van je functie én eigen ontwikkeling 

• Een informele werksfeer, professionele organisatie en gemotiveerde collega’s 



• De mogelijkheid om aandelen te kopen van STEF, zodat je direct deelt in ons succes 

• Werken bij een groeiende, dynamische, internationale logistieke dienstverlener  

• Standplaats is Bodegraven, maar ook ben je regelmatig op onze locaties in Eindhoven en Raalte 

• Mogelijkheid tot parttime werken 
 
Tijd voor actie! 
Heb je interesse? Solliciteer dan meteen door je CV met motivatie te e-mailen 
naar STEF_Bodegraven_HR@stef.com. Of als je nog vragen hebt: bel rechtstreeks met Paul van 
Noortwijk (ICT manager NL) op +31 651915941. 
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