Aluvision nv is een snelgroeiende onderneming, gespecialiseerd in hoogwaardige aluminium
designprofielen en verlichting voor standenbouw, showrooms en displays. Ons team telt
ondertussen 70 enthousiaste medewerkers en samen staan we voor innovatie, kwaliteit en
service. De expertise van ons gedreven team zorgt voor topprestaties bij klanten wereldwijd.
Om onze sterke groei te ondersteunen, willen wij ons team uitbreiden met een:

MASTER DATA ADMINISTRATOR

JE FUNCTIE
• Je verwerkt en beheert masterdata omtrent
producten in een bestaand ERP pakket om de
digitale product flow te optimaliseren.
• Je creëert vervolgens een logisch opgebouwde
product database om alle facetten van
productie overzichtelijk in kaart te brengen,
gaande van kostprijsbepaling tot stockanalyse.
• Je
evalueert
en
vervolledigt
alle
informatiestromen van aanmaak tot en met
de verkoop van een product om een efficiënte
werking van het productie en distributie proces
mogelijk te maken.
• Je draagt daarnaast verantwoordelijkheid over
het steeds up-to-date houden van de master
data.
• Je signaleert tevens ook aandachtspunten
omtrent het beheer en gebruik van data en stelt
hiervoor verbetervoorstellen op.

JE PROFIEL
• Je behaalde bij voorkeur een masterdiploma in
een economische richting.
• Affiniteit met een technisch product is een
meerwaarde.
• Kennis van een ERP pakket is niet vereist, maar
je hebt wel een sterke interesse in digitale
optimalisatie van productieprocessen.
• Je blinkt uit op vlak van analytisch inzicht en
bent creatief in het uitwerken van oplossingen
• Je bent pragmatisch, administratief sterk en je
werkt graag resultaatgericht.
• Je houdt ervan om data en systemen logisch en
gebruiksvriendelijk in kaart te brengen.
ONS AANBOD
• Een uitdagende en vaste job in een sterk
groeiende, internationale omgeving.
• Een open bedrijfscultuur waar innovatie en
klantgericht denken bovenaan staan.
• Een autonome functie met ruimte voor initiatief
en mogelijkheid tot het volgen van diverse
opleidingen.
• Een enthousiast team van getalenteerde
collega’s.
• Een passende verloning volgens kennis en
ervaring.

INTERESSE?
Wil je deel uitmaken van een winning team en van de boeiende wereld van designoplossingen?
Stuur dan vandaag nog je cv met motivatiebrief naar annelies@aluvision.com. Meer info:
www.aluvision.com of +32 (0)479 37 52 03.
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