
   

 
 

• Draag jij graag bij aan de optimalisatie en structuur van de Master Data 
voorziening? 

• Hecht jij waarde aan kwaliteit, tijdigheid en accuratesse? 

• Ben jij graag de schakel tussen verschillende afdelingen? 

• Heb jij procesmatig inzicht en ben je vaardig met Excel / ERP systemen? 

• Voel jij je je comfortabel in de dynamiek van een groothandel? 
 

Dan zoeken wij jou! 
 

Word jij onderdeel van het Master Data Management Team? 
 

 
Voor onze afdeling Master Data Management zijn wij op zoek naar een enthousiaste 

 

Master Data Specialist 
(fulltime / minimaal 32 uur per week) 

 

Samen helpen wij vakmensen vooruit 
 

Als Master Data Specialist richt je je op de kwaliteit van de Master Data voorziening. Je weet je snel wegwijs te 
maken in onze processen en je levert een actieve bijdrage op het vlak van procesverbeteringen met als doel om 
de stamdata een passende structuur te geven. Daarbij ben je verantwoordelijk voor de accuraatheid, 
compleetheid en tijdigheid van product- en prijsdata.  
 

 
In deze functie 

• pak je zowel een ondersteunde als adviserende rol ten aanzien van de Master Data voorziening; 

• beoordeel je de juistheid, compleetheid en kwaliteit van de Master Data; 

• bewaak je de opbouw en structuur van deze data; 

• Draag je zorg voor tijdige en correcte wijzigingen van de assortimenten en artikelprijzen c.q. condities; hierbij 
bewaak je deadlines en servicerichtlijnen en borg jij de juiste input van de verschillende afdelingen; 

• controleer jij de naleving van geldende procedures voor deze gegevensoverdracht; 

• analyseer je zowel gevraagd als ongevraagd specifieke data informatie en geef jij inzicht door middel van 
rapportages; 

• ben je verantwoordelijk voor het standaardiseren van data en de juiste vastlegging in systemen;  

• zoek je intern en extern afstemming over de aanlevering en registratie van data; 

• ben je aanspreekpunt voor collega’s en leveranciers inzake data / proces gerelateerde activiteiten; 

• coӧrdineer je de verwerking van data; bovendien ben je bereid mee te werken als back-up in het databeheer 

en de verwerking van mutaties. 

Wij verwachten van onze kandidaat 

• een HBO opleiding (informatie management/bedrijfskunde) en/of vergelijkbaar werk- en denkniveau;  

• een hands-on mentaliteit; 

• ruime werkervaring op analytisch vlak; 

• minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke rol in de data bij voorkeur binnen een middelgrote onderneming; 

• een ervaren procesdenker met behoud van een helicopterview; 

• accuratesse, nauwkeurigheid en kunnen focussen; 

• vasthoudendheid en een kritische blik; 



   

• een klant- en servicegerichte instelling; 

• goede communicatieve vaardigheden; 

• organisatorisch sterk, oplossingsgericht en aandacht voor zowel details als hoofdlijnen; 

• een goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal; 

• ruime ervaring met MS-office pakket, met name een goede beheersing van Excel; 

• gerichte ervaring met en een goede kennis van ERP- en automatiseringssystemen; Every Angle en SAP 
vormen hierbij een pré. 

 
Wij bieden 

• een uitdagende rol binnen een nieuwe afdeling; 

• een gedegen introductieprogramma; 

• ontwikkel- en trainingsmogelijkheden; 

• veel ruimte voor zelfontplooiing; 

• een interessant salarisplan; 

• goede secundaire arbeidsvoorwaarden; 

• een mooie kans om inhoud te geven aan een zeer klantgericht en succesvol concept; 

• een sterke en betrouwbare organisatie. 
 
 
Ben jij nieuwsgierig geworden?  
Herken je jezelf in bovenstaand profiel? Dan zijn wij benieuwd naar jou! Stuur je motivatie en CV naar 
sollicitatie@maiburg.nl, t.a.v. Linda Heijnen, afdeling HR. Bij eventuele vragen over deze vacature neem gerust 
contact op met Linda Heijnen (HR Adviseur) via +31 (0)416-566566.  
 
 
Meer informatie over de organisatie 
Maiburg staat bekend als toonaangevende, professionele en innovatieve totaalleverancier op het gebied van 
schuurmateriaal, plaatmateriaal, lijmen en vloerbenodigdheden. Als specialistische groothandel bieden wij een 
totaalassortiment aan producten voor onder meer interieurbouwers, schilders, autospuiters en vloerenleggers. 
De Master Data Management afdeling ondersteunt onze bedrijfsprocessen door de structuur en 
verwerking van de stamdata zo optimaal mogelijk te ontwikkelen en te beheren. 
 
Als solide familiebedrijf en hofleverancier is Maiburg steeds weer in staat om te investeren in mensen en 
middelen. Betrouwbaarheid, service en kwaliteit blijven hierdoor op het hoogste niveau. Wij zijn trots op onze 
historie van ruim 135 jaar! Met zo’n 100 medewerkers zijn wij in staat die toonaangevende speler te blijven die 
haar organisatie continu ontwikkelt met focus op de klant. 
 
Werken bij Maiburg staat voor werken in een prettige informele omgeving en voor mede inhoud geven aan een 
zeer klantgericht en succesvol concept. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze uitgebreide website: 
www.maiburg.nl 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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