
 

  

 

 
Opportuniteit bij OTN Systems  
LOGISTIEK COÖRDINATOR 

 
 
De toekomst? Die hangt voor ons niet aan een zijden draadje. Wél aan glasvezel. Via onze optische 
systemen zorgen wij ervoor dat de boel blijft draaien. Van telefonie over data tot video. En alles 
daartussen. Wij ontwikkelen en leveren communicatienetwerken voor specifieke industriële markten 
zoals metro’s, elektriciteitsbedrijven, olie- en gaspijpleidingen, mijnen, luchthavens en intelligente 
vervoerssystemen.  
 
Een hele stad zonder elektriciteit of honderdduizenden passagiers die vastzitten in een metro omdat 
de signalisatie het laat afweten? Dat willen wij alvast niet op ons geweten hebben. En jij ook niet. 
Vandaar onze investeringen in zowel toptechnologie als topcollega’s. Om samen op wereldvlak het 
verschil te kunnen blijven maken.  
 
Trek jij onze draad verder door als Logistiek Coördinator op de afdeling Operations? 
 
In die rol ben je pas tevreden wanneer elke klant wereldwijd tijdig zijn producten krijgt. Tot het zover 
is, beweeg je hemel en aarde om dit te realiseren. Samen met je collega’s zorg je voor de dagelijkse 
opvolging en administratie van het logistiek proces en grijp je in waar nodig. Communiceren dus, met 
zowel collega’s als klanten en leveranciers.  

Met jouw bachelor in logistiek management op zak en 5 à 10 jaar relevante werkervaring ken je het 
reilen en zeilen binnen logistieke en bijhorende administratieve processen. En weet je dat deadlines 
nu eenmaal part of the game zijn. Jij houdt het hoofd koel, ook op het scherp van de snee. Jouw 
communicatieskills en punctualiteit komen hier echt goed van pas. Word en Excel hebben geen 
geheimen voor jou, en als daar nog kennis van een ERP-systeem zoals Microsoft Dynamics 
NAV/Navision en een mondje Engels bijkomt, staan wij je alvast met open armen op te wachten.  
 
In ruil bieden wij je: 
Een competitief salaris met extralegale voordelen, bedrijfswagen inbegrepen. Topcollega’s en 
tevreden klanten over de hele wereld. Een hoogtechnologische setting met uitzicht op het 
Albertkanaal in het groene en filevrije Olen.  
 
De draad nog niet kwijt? 
rudy.verdonck@otnsystems.com wacht op jouw cv en motivatie.  

 
Wij zoeken 

 Diploma bachelor in logistiek 
management 

 5 tot 10 jaar relevante 
werkervaring 

 Talenkennis: Nederlands en 
Engels 
 

Competenties 

 Stressbestendig 

 Punctueel 

 Contactvaardig 

 Assertief 

 
Wij bieden  

 Een competitief salaris  
met extralegale voordelen. 

 Een stimulerende en  
uitdagende omgeving. 

 Een team waar teamplayers  
zich thuis voelen. 

 Een onderneming die de  
bijdrage van elke werknemer 
respecteert. 

 

 
Wie is OTN Systems? 

 Een bedrijf met klanten in meer 
dan 75 landen verspreid over de 
ganse wereld  

 Hoogtechnologische producten 
die we zelf ontwikkelen en die 
een benchmark zijn op 
wereldvlak 

 Hoofdkwartier in Olen, regionale 
kantoren wereldwijd 
 

Meer info 
www.otnsystems.com  
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