Data Quality & Governance Officer
Voor onze klant, een gedreven innovator in de automotive/chemical sector, gelegen in het zuiden van
Antwerpen zijn we op zoek naar een Data Quality & Governance Officer.

Waarom is deze job iets voor jou ?
•
•

•

Je krijgt een gevarieerde en uitdagende rol binnen een dynamisch bedrijf waar nog steeds
veel belovende projecten op stapel staan.
Je wordt verwelkomd in een enthousiast team waar je kan rekenen op degelijke training en
ondersteuning, maar ook voldoende ruimte om je organisatorische en technische
vaardigheden volledig te ontwikkelen en toe te passen.
Bovendien ben je verzekerd zijn van een motiverend verloningspakket aangevuld met
verschillende extra legale voordelen.

Wat ga je concreet doen ?
Je bent verantwoordelijk voor het onderhouden van een strategisch kader dat van de data van onze
klant een competitief voordeel maakt in de aftermarket. Dit doe je door het PIM / cataloging systeem
te onderhouden dat in lijn ligt met de bredere master data management strategie. Daarnaast werk je
continu mee aan optimalisatieprojecten en maak je artikelen aan in het ERP systeem waarbij je
steeds kijkt naar mogelijke optimalisaties rond het eenvoudiger maken van het proces. Meer
specifiek gaat het over volgende taken en verantwoordelijkheden:
•

Master Data processen , procedures en best practices definiëren en documenteren en
trainen

•

Definiëren van verantwoordelijkheden met betrekking tot informatie en het up-to-date
houden van de verschillende master data.

•

Het verzekeren van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van alle data die
verwerkt en bewaard wordt.

•

Uitvoeren van dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse systeem checks. En het opstellen en
opvolgen van aanbevelingen rond verbeteringen / updates / projecten.

•

Optimalisatie van data kwaliteit in het ERP systeem om onze processen te ondersteunen

•

Samenwerken met business partners, klanten (interne en externe), project teams en andere
contacten om correcte data te ontvangen en deze te managen.

•

Ondersteunen in het implementeren en onderhouden van een master data governance
structuur

•

Het ondersteunen van verschillende afdelingen met het maken van master data
aanbevelingen.

•

Ondersteuning bieden bij interne en externe audits.

Wie zoeken we ?
•

Je bent een bruggen bouwer die vanuit een samenwerking met verschillende interne
afdelingen en klanten linken kan leggen met de verschillende processen vanuit de master
data.

•

Je bent enerzijds zeer sterk analytisch ingesteld en beschikt anderzijds over sterke
interpersoonlijke skills;

•

Jouw project management skills maken dat je georganiseerd en gestructureerd te werk gaat;

•

Je bent een echte initiatiefnemer die steeds op zoek gaat naar procesoptimalisatie en
efficiëntie;

•

Je bent vlot communicatief en IT minded.

Solliciteren ?
Dit kan makkelijk via het emailadres info@clearskyselection.be of via onze website
www.clearskyselection.be
Voor meer info omtrent deze opportuniteit kan je steeds contact opnemen met Koen Van Hoye –
zaakvoerder bij Clear Sky Selection op het telefoonnummer 0499-593046 of via bovenstaand
emailadres.
Indien je solliciteert ga je akkoord met de privacy regeling van Clear Sky Selection.
https://www.clearskyselection.be/privacy-regeling

