PIM Medewerker
Masterdata
Bij dmlights kan je terecht voor al je verlichting en
elektrisch installatiemateriaal. Om ons e-commerce
verhaal verder uit te bouwen, zoeken we een
gemotiveerde PIM Medewerker Masterdata.

Functie
Als PIM Medewerker Masterdata sta je in voor het verrijken van onze producten met technische, commerciële,
logistieke en marketingdata. Je werkt hiervoor nauw samen met onze aankoopafdeling en productspecialisten. Je bent
mee verantwoordelijk voor het databeheer in IT-systemen zoals ERP en PIM. Op die manier vorm je een belangrijke
schakel in het stimuleren van de verkoop op onze webshop.
Jij verzamelt, controleert en optimaliseert productdata. Denk maar aan tekst, fotomateriaal, data sheets,
handleidingen, enzovoort. Dit gebeurt enerzijds manueel en anderzijds automatisch, bijvoorbeeld via een Excel-import.
Op die manier slaag je erin grote hoeveelheden data te verrijken op korte termijn. Als gevolg daarvan stijgt de kwaliteit
van onze gegevens in snel tempo en vinden klanten hun artikelen vlot terug op onze webshop.
Heb jij affiniteit met elektrische materialen en ben je op zoek naar een verantwoordelijke job in datamanagement?
Solliciteer dan snel!

Jij…
●

werkt nauwkeurig en bent in staat grote hoeveelheden data te verwerken.

●

bent gedreven om de kwaliteit van informatie te waarborgen.

●

bent analytisch en procesmatig.

●

zet graag jouw schouders onder nieuwe projecten.

●

kan goed overweg met Microsoft Excel en bent vlot in het aanleren van nieuwe computerprogramma’s.

●

kan zelfstandig werken, maar functioneert ook prima binnen een team.

Het zou helemaal geweldig zijn als je…
●

al gewerkt hebt met Vero en/of Perfion.

Wij bieden jou...
●

een voltijdse job (40u) bij één van de grootste webwinkels van België.

●

96 uren ADV verlof bovenop je wettelijk verlof.

●

een correct loon, aangevuld met maaltijdcheques én een jaarlijks mosselsouper.

●

groepsverzekering en medewerkerskorting bij vaste indiensttreding.

●

leuke collega’s, beloofd!

●

de mogelijkheid om je bij te scholen via cursussen, producttrainingen, seminaries, online opleidingen,...

Weet je met je enthousiasme geen blijf na het lezen van deze vacature? Neem dan snel contact op
via jobs@dmlights.com en wie weet word jij binnenkort het nieuwste lid van ons dmlights team.

