
Weinig werelden zijn zo complex als de 
logistiek. Voor leveranciers zijn hun goederen 
het meest waardevolle bezit. Geen wonder 
dat ze op elk moment exact willen weten wat 
ermee gebeurt en hoe ze er nog efficiënter 
mee om kunnen gaan. Dat vraagt om slimme 
IT-oplossingen. Boltrics is binnen de logistieke 
wereld een begrip en heeft dé branchestandaard 
ontwikkeld. Dat maakt werken bij Boltrics 
als softwareontwikkelaar of consultant ook 
zo bijzonder. Je verkoopt geen uren, maar 
oplossingen. En niet zomaar oplossingen,  
maar state-of-the-art IT.

VIJF BELOFTES
“Vijf beloftes zijn de kern van ons bedrijf”, vertelt 
Andries Stolk van Boltrics. “De eerste is dat we 
samen met onze klanten blijven bouwen aan 
onze branchestandaard. De tweede belofte is dat 
we alle klanten up-to-date houden. Dat past bij 
zo’n gouden standaard, vinden we. De software 
die we gebruiken is standaard, heel uitgebreid en 
volledig vrij te configureren. Daarom kunnen we 
klanten een derde belofte doen: implementatie 
binnen een vaste tijd en voor een vast bedrag. 
Als vierde beloven we dat we blijven vertrouwen 
op de krachtige en toekomstbestendige basis van 
Microsoft Dynamics 365 Business Central: onze 
klanten en ontwikkelaars werken dus altijd met 
de nieuwste technologie. Tenslotte beloven we 
flexibiliteit in het switchen tussen software in 
de cloud en lokaal. En onze medewerkers? Die 
beloven we een meer dan mooie baan!”
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JE TANDEN IN VRAAGSTUKKEN
“Bij Boltrics kun je echt meegroeien met ons 
bedrijf”, meent Andries. “De afgelopen jaren 
hebben we steeds meer, steeds grotere en 
steeds complexere klanten gekregen. We werken 
bijvoorbeeld voor grote spelers als Kloosterboer, 
VCK Group en Bakker Logistiek. Dan draait 
het dus om 3,5 ton voedselproducten per jaar, 
alle smartphones van T-Mobile en OnePlus en 
de voorraden van Albert Heijn. Ga maar na 
wat dat betekent voor de IT-infrastructuur. Als 
softwareontwikkelaar of consultant mag je bij 
ons dus je tanden zetten in de mooiste en meest 
uitdagende vraagstukken. Wij denken bij Boltrics 
ook niet in uren, maar in oplossingen. Wat onze 
ontwikkelaars hier creëren nemen onze klanten 
direct in gebruik. Daarom zoeken we vooral 
denkende doeners, nieuwsgierig, resultaatgericht 
en thuis in de nieuwste technologie.” 
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DENKENDE 
DOENERS IN 
LOGISTIEKE IT

ECHT OP STOOM KOMEN
“Ondanks onze grote ambities zijn we een hele 
platte organisatie met een gezellige en informele 
sfeer,” gaat Andries verder. “Dat moet ook wel, 
want veel van wat we hier doen is teamwork. 
We maken hier geen plannen voor in de la, maar 
werken samen aan praktische oplossingen. We 
zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. 
Die duidelijkheid zorgt ervoor dat je hier snel 
op de juiste plek komt: je doet wat je leuk vindt, 
waar je goed in bent en waar de klant mee 
vooruitkomt. Groei je in je vak, dan groei je ook 
door in ons bedrijf. Daar investeren we graag in 
met trainingen en persoonlijke aandacht. Het 
is mooi om te zien hoe mensen hier soms al 
binnen een jaar echt op stoom komen. Hoe ze 
hun inzicht in processen en analytisch vermogen 
omzetten in voordeel voor onze klanten. Werk 
jij graag met de nieuwste technologie voor 
direct toepasbare ontwikkelingen? Of ken je de 
complexe wereld van logistiek en wil je in de 
voorhoede van IT werken? Dan wacht bij Boltrics 
een wereldbaan op je.” c
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