Master Data Materials Specialist - Antwerpen
Voor onze klant, een gedreven innovator in de automotive/chemical sector, gelegen in het zuiden van
Antwerpen zijn we op zoek naar een Master Data Materials Specialist.

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 ?
Binnen het Product Support Team bestaat jouw takenpakket onder meer uit onderstaande
verantwoordelijkheden:
•
•
•
•
•
•

Opmaken van nieuwe labels alsook aanpassen en corrigeren van wijzigingen aan bestaande
labels. Dit zowel voor onze eigen merken als voor onze klanten.
Je bent medeverantwoordelijk voor de aanmaak van nieuwe grondstoffen en artikelen in ons
ERP systeem, alsook uitvoeren van stockcorrecties.
Je bent medeverantwoordelijk voor het opvolgen en uitvoeren van de jaarlijkse inventaris en
de verwerking hiervan.
Het mee up-to-date houden van manuals.
Nadenken over en voorstellen doen tot verbetering van huidige of nieuwe processen.
Kunnen werken met relevante software/IT pakketten

Wie zoeken we ?
•
•
•
•
•

Je bent analytisch en kan vlot met Excel werken;
Kennis en ervaring met ERP-pakketten zijn troeven, Photoshop & Illustrator zijn een
meerwaarde;
Je communiceert gemakkelijk met collega’s van andere departementen alsook met
leveranciers.
Naast sterke administratieve skills en een grote nauwkeurigheid in je werk beschik je over een
sterk probleemoplossend en analytisch vermogen.
Je drukt je vloeiend uit in het Nederlands en Engels

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

