
 

Vacature afstudeerder en/of student-assistent 
Inleiding 

QuoMare is op zoek naar een master student Econometrie / Operations Research / Applied 

Mathematics of hieraan gerelateerde studie. Een afstudeeronderzoek met de titel ‘Ship Scheduling’ 

is beschikbaar als afstudeeronderwerp. Naast de afstudeerstage bestaat de mogelijkheid de functie 

te combineren met deeltijd student-assistent werkzaamheden. Deze student zal onder ervaren 

begeleiding van zowel business professionals als senior analytics consultants, mee helpen bouwen 

aan praktische toepassingen van OR in diverse sectoren. Werklocatie is ons kantoor in Gouda (<2km 

van het station), thuiswerken is uiteraard ook mogelijk. 

Onderzoek 

Voorraadgoederen en grondstoffen worden veelal vervoerd per vrachtschip, vooral als het om grote 

afstanden gaat. Voor maritieme transporteurs is het daarom van essentieel belang dat zij een 

efficiënte en snelle service kunnen leveren aan hun klanten, om zo hun concurrentiepositie te 

versterken. Daarnaast zijn er flinke kostenbesparingen en CO2 reducties te behalen door de 

beschikbare vrachtschepen efficiënt in te plannen.  

In dit onderzoek zal de student een basismodel, dat een ship schedule per individueel vrachtschip 

genereert, onderzoeken en uitbreiden. Dit model gaat uit van cargo vraag en aanbod tussen 

verschillende locaties. Aan de vraag kan logischerwijs worden voldaan door de gevraagde vracht op 

tijd af te leveren. De vrachtschepen moeten echter ook aan de aanbod kant worden ingezet, namelijk 

bij de productie van de vrachtgoederen. De producenten van vrachtgoederen hebben beperkte 

opslagcapaciteit die uitgebreid kan worden door de aanwezigheid van een vrachtschip. Het doel is 

een winst maximaliserende combinatie van vaarroutes op te stellen, inclusief vervoerde vracht per 

vaart en productie, rekening houdend met het tijdsaspect.  

Verder zijn er diverse type schepen beschikbaar om de vracht te vervoeren. Deze types verschillen 

bijvoorbeeld in capaciteit en maximale snelheid. Het model zal rekening houden met onder andere 

de capaciteit, de reistijden, de timing van vraag en aanbod en diverse vrachttypes.  

Voorbeelden van uitbreidingen op het basismodel die doorgevoerd kunnen worden zijn als volgt: 

 Onzekerheden in vraag en aanbod 

 Toevoegen van verstoringen 

 Mogelijkheden tot het charteren van externe schepen  

 Vaste tijdsperiodes waarbinnen een schip de haven kan verlaten of betreden 

 Eigen invulling 

Wie ben jij? 

 Je hebt wo werk- en denkniveau, en een econometrische of daaraan gerelateerde bijna 

afgeronde opleiding of afstudeerrichting. 

 Je schrikt niet van cijfers, maar ben in staat logische verbanden te leggen om tot inzichten te 

komen. 

 Je doet snel kennis op, maar je bent ook iemand die kennis kan overbrengen; zowel een-op-

een als in groepsverband (bv. tijdens het verzorgen van trainingen of presentaties). 



 

 Je bent een teamspeler, maar ook goed in staat om zelfstandig je weg te vinden als de 

situatie daarom vraagt. 

 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 

 Je bent 20 - 40 uur/week beschikbaar. 

 Je bent communicatief, sociaal en wordt gemotiveerd door contact en interactie. 

 Je houdt van uitdagingen en jezelf door-ontwikkelen, bent niet vies van hard werken, weet 

wat je kunt en wilt en staat positief in het leven. 

 

Wat bieden we? 

 Uitdagend en toegepast afstudeeronderzoek 

 Ondernemende en dynamische werkomgeving 

 Snel veel verantwoordelijkheid binnen je functie 

 Snelle ontwikkeling en ervaringen in verschillende sectoren 

 Mogelijkheid tot opleidingen en trainingen 

 Begeleiding door ervaren mensen 

 Mogelijkheid tot thuiswerken of (coronaproof) werken op ons kantoor 

 

Ben jij geïnteresseerd in bovenstaand profiel? We zien graag jouw sollicitatie tegemoet! Stuur een 

mail met je CV en overzicht van vakken en cijfers naar HR@QuoMare.com en we laten je snel weten 

of we denken dat we een goede match zijn! 

Wij streven ernaar voor 1 maart een keuze te hebben gemaakt voor invulling van deze vacature. 
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