Persbericht

Ehrhardt + Partner Group forceert groei

De softwarespecialist uit
Boppard gaat voor
600 medewerkers
De Ehrhardt + Partner Group (EPG) met hoofdvestiging in BoppardBuchholz kent al enkele jaren een continue groei. Dit is niet zo
verwonderlijk, aangezien ook de logistieke branche zowel nationaal als
internationaal een economische sector in groei is. Daarom heeft het in
logistieke software gespecialiseerde bedrijf in 2017 eerst geïnvesteerd
in een nieuw gebouw voor zijn vestiging in het industriegebied
Hellerwald. Dit jaar staat het onderwerp recruiting bovenaan op de
agenda van EPG. Het zelf gestelde doel luidt ‘Go to 600’, waarmee het
bedrijf uit Boppard in 2019 zo’n 100 nieuwe medewerkers wil
aanwerven, onder andere projectleiders, adviseurs en programmeurs.

Het zwaartepunt van de recruiting bij EPG ligt op de regio Koblenz. Toch
wordt niet alleen voor de hoofdvestiging in Boppard-Buchholz personeel
gezocht, maar ook voor de andere Duitse vestigingen in Hamburg, Alzenau
en Würselen. En de personeelswerving gaat zelfs nog verder: EPG wil ook
internationaal nieuwe medewerkers in dienst nemen, bijvoorbeeld voor de
vestigingen in de VS, Tsjechië, Dubai en Polen. “Wij volgen bij de
aanwerving van nieuwe medewerkers een zeer offensieve strategie met
nieuwe en innovatieve ideeën, waarbij wij vooral ook op het gebied van
active sourcing zeer bedrijvig zijn”, aldus Markus Gierse, personeelschef van
EPG. Active sourcing staat voor alle maatregelen ter identificatie van
veelbelovende medewerkers op de externe arbeidsmarkt, waarbij het bedrijf
actief probeert persoonlijk contact te maken met potentiële kandidaten en
medewerkers, om zo een duurzame relatie met de kandidaten op te bouwen.
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Het doel is om de kandidaten door persoonlijk contact te binden, tot ze
kunnen worden aangeworven.

Wat maakt EPG aantrekkelijk voor potentiële medewerkers?
De Ehrhardt + Partner Group heeft het karakter van een middelgroot
familiebedrijf, maar biedt zijn medewerkers het salaris en de voordelen van
een groot concern. “Wij hebben bijvoorbeeld een sportruimte met
fitnessapparatuur en organiseren regelmatig personeelsevents zoals bowling
of poker”, zegt Gierse. Onze medewerkers profiteren ook van flexibele
werktijden, een goede werk-privé-balans en de mogelijkheid om vanuit huis
te werken. Bovendien biedt EPG uitstekende ontwikkelingsmogelijkheden,
diverse carrièrekansen en de gelegenheid om in een van de negen
buitenlandse vestigingen te werken. “Wij staan ook voor duurzaamheid en
veiligheid; ons bedrijf is al sinds 1987 succesvol en innovatief op de markt”,
gaat Markus Gierse verder. Dat innovatie bij EPG geen loze slogan is, heeft
het bedrijf vorig jaar voldoende bewezen met zijn ontwikkeling van het
Holodeck. Hierbij gaat het om een ‘Virtual Reality Cave’, die via de projectie
van content op vier wanden en een tafel een virtuele ruimte creëert waarin
diverse scenario’s realistisch kunnen worden weergegeven.
EPG zet zich in voor de volgende generaties
In de LFS.academy, het innovatieve logistieke opleidingscentrum van EPG,
geven toptrainers en experts hooggespecialiseerde cursussen over het
onderwerp logistiek. Het moet boeiend en vooral ook authentiek zijn: uit de
praktijk voor de praktijk. Het softwarebedrijf neemt niet alleen gediplomeerde
medewerkers, zoals informatici en mediadesigners, in dienst, maar biedt ook
vacatures voor duale studenten. En wie liever eerst even wil proeven van de
logistieke sfeer, heeft de mogelijkheid stage te lopen bij EPG. “Wij zijn blij
met elke kandidaat die een deel van EPG wil worden”, zegt Markus Gierse.

Meer informatie en contactmogelijkheden onder https://www.epg-jobs.com/.
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Onderschriften

Foto 1: Omdat de Ehrhardt + Partner Group een continue groei kent,
werd de vestiging in het industriegebied Hellerwald in BoppardBuchholz de afgelopen jaren voortdurend uitgebreid.

Foto 2: In 2019 wil de Ehrhardt + Partner Group uit Boppard-Buchholz
zo’n 100 nieuwe medewerkers aanwerven, om de mijlpaal van 600
medewerkers te bereiken.
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Foto 3: De Ehrhardt + Partner Group is als logistieke specialist
internationaal actief. In 2019 staat het onderwerp recruiting centraal.
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Ehrhardt + Partner Group
De Ehrhardt + Partner Group (EPG) is een wereldwijd leidende logistieke expert, die met de
LFS software suite een brancheonafhankelijke totaaloplossing biedt. Als supply chain
execution system wordt LFS tegenwoordig succesvol ingezet op vijf continenten, waarbij het
systeem een besturing van alle logistieke processen over de domeinen heen mogelijk maakt.
De internationaal actieve ondernemingsgroep werd in 1987 opgericht en heeft momenteel 14
vestigingen met in totaal meer dan 500 medewerkers. Wereldwijd doen meer dan 60.000
bedrijven voor hun supply chain management een beroep op dit systeem. De functionele
omvang van de LFS software suite omvat alles wat voor een complete logistieke besturing
noodzakelijk is: het magazijnbeheersysteem LFS.wms voor het besturen van de intralogistiek,
de material
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controller

LFS.mfc

voor

het

regelen

van
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materiaalstromen,

het transportmanagementsysteem LFS.tms voor een efficiënt plannen en afwikkelen van de
ritten en het
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international shipping system
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-consulting, private
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hosting
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gegevensuitwisseling, magazijnplanning

services en

warehouse

seminars

in

de

LFS.academy maken het aanbod aan totaaloplossingen van de ondernemingsgroep
compleet. In combinatie met gefundeerd magazijntechnisch advies, een enorme knowhow in
de warehouse logistiek en een betrouwbare support biedt E+P alles uit één hand. Momenteel
staan meer dan 1.000 klanten uit alle branches op onze referentielijst.
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Bedrijfscontact
Dennis Kunz • Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG
Alte Römerstraße 3 • D-56154 Boppard-Buchholz
Tel.: +49 67 42 87 27 0 • Fax: +49 67 42 87 27 50
E-mail: presse@epg.com • Internet: www.epg.com
Perscontact
Maximilian Schütz • additiv pr GmbH & Co. KG
Pr-werk voor logistiek, staal, industrieproducten en IT
Herzog-Adolf-Straße 3 • D-56410 Montabaur
Tel.: +49 26 02 95 09 91 3 • Fax: +49 26 02 95 09 91 7
E-mail: mas@additiv-pr.de • Internet: www.additiv-pr.de
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