AFSTUDEEROPDRACHT

ONTWERP EN INPLEMENTATIE VAN HELDERE BI-OMGEVING
De Mercurius Shipping Group (MSG) is een familiebedrijf met een focus op activiteiten
gerelateerd aan binnenvaartlogistiek. Momenteel heeft Mercurius investeringen in ca. 35
binnenvaartschepen, m.n. type C chemicaliëntankers, containerschepen en enkele speciale
project schepen. De diversiteit van diensten die de Mercurius Group verleent varieert van
ontwerp en bouw van binnenvaartschepen, verstrekking van risicokapitaal, management &
coaching aan binnenvaartondernemingen (financiering, HRM, veiligheid, operationeel), werving
& selectie, bevrachting en logistieke dienstverlening. Mercurius heeft kantoren in Zwijndrecht
(hoofdkantoor, Nederland) en Zaandam (Nederland) en Goetzingen (Luxemburg). Om de
organisatie zo optimaal mogelijk aan te sturen is actueel inzicht in de financiële prestaties en
geleverde kwaliteit van de verschillende afdelingen een noodzakelijke vereiste. Moderne ICT
maakt het mogelijk om alle relevante inzichten in een overzichtelijke dashboardomgeving onder
te brengen. De MSG beoogt een dergelijke BI-omgeving te ontwikkelen.

Per direct heeft de Mercurius Shipping Group plaats voor een gemotiveerde afstudeerder in de
richting van Business IT & Management, of eventueel een andere soortgelijke richting waarin
bedrijfsprocessen en informatica centraal staan zoals, Informatica of Technische Informatica.
De opdracht richt zich op de verdere doorontwikkeling van een heldere BI omgeving die het
management up-to-date inzicht verschaft in de actuele gang van zaken ten aanzien van de
holding, de verschillende bedrijfsonderdelen (administratie, personeelsbemiddeling, technische
ondersteuning en bevrachtingen), als ook de prestatie van de verschillende scheepvaartondernemingen die aan de groep gelieerd zijn. Het betreft zowel het grafische ontwerp van de
BI-omgeving als de IT implementatie ervan.
De precieze invulling van de opdracht zal in overleg worden vastgesteld, rekening houdend met
de actuele stand ten aanzien van de ontwikkeling van de beoogde dashboard omgeving en de
specifieke interesses van de student.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Cornelis van Dorsser.
Telefoon:
E-mail:
Adres:
Website:

078-6201289
c.van.dorsser@mercurius-group.nl
Mercurius Scheepvaart B.V.
Ringdijk 466 C , NL-3331 LK Zwijndrecht
www.mercurius-group.nl
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