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Profiel van de juiste kandidaat

·  een leuk team bij een grote groeiende organisa�e
·  arbeidsvoorwaarden conform inhoud van de func�e
·  kansen om opleidingen te volgen en kennis op peil te houden

Binnen deze veelzijdige func�e draag je de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de 
gegevens in onze database. Je verwerkt, controleert en verbetert de aangeleverde data 
van de leverancier. Je verwerkt en corrigeert klantgegevens zodat deze goed inzetbaar is 
voor de sales & marke�ng. Je hebt oog voor detail en werkt nauw samen met het team. 
Je bent een professionele gesprekspartner voor onze leveranciers.

Wat komt er op je pad binnen deze func�e?
· opbouwen, redigeren, classificeren en fia�eren van data · verkrijgen van alle benodigd-
heden van nieuwe leveranciers en klanten · verwerking van prijslijsten via Excel in onze 
database · nauw contact met leveranciers · verwerken van gegevens in Microso� Dynam-
ics AX en een PIM-systeem · algemeen organisatorische taken

HEBBEN WE JE INTERESSE GEWEKT?
Stuur je sollicita�e naar
r.hollemans@polvobv.nl

Meer informa�e? dhr R. Hollemans 088 7651943

Wij  zoeken op korte  termi jn  een enthous iaste  artikel-  & databeheermedewerker  voor  vestiging Zevenbergen  ( fu l ltime)

Artikel- & databeheermedewerker

· minimaal MBO+-niveau en analy�sch denkvermogen · ruime ervaring met so�warepak-
ke�en zoals MS Office · zeer goede beheersing van Excel op geavanceerd niveau is een 
must en zal worden gestaafd in een evenuteel gesprek · affiniteit met automa�sering · 
goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschri� · zeer secure “pietje-pre-
cies” manier van werken · je kan goed in teamverband werken en pikt signalen van de 
leverancier snel op zodat je dit in het team kan bespreken voor eventuele verdere 
verbeteringen.


