
   

 
 

 
   
 
Maiburg staat bekend als toonaangevende, professionele en innovatieve totaalleverancier op het 
gebied van schuurmateriaal, plaatmateriaal, lijmen en vloerbenodigdheden. Als specialistisch 
importeur en groothandel bieden wij een totaal assortiment aan producten voor onder meer 
interieurbouw, standbouw, jachtbouw, automotive en meubelindustrie. Onze digital marketing 
strategie heeft naast een standalone-functie ook een belangrijke ondersteunende- en initiërende 
functie voor sales. Met onze e-commerce activiteiten bedienen wij een diverse en grote 
klantengroep. 

Om de huidige marktgroei te versterken, zijn wij mede voor het bereiken van onze e-commerce 
doelstellingen op zoek naar een enthousiaste 

DATA-ANALIST 
 
(fulltime dienstverband of minimaal 32 uur per week)   
 
 
• Ben jij op zoek naar een rol waarbij je impact kunt maken? 
• Heb jij ervaring als data-analist?  
• Lever jij graag een goede bijdrage ter optimalisatie van onze digital marketing strategie? 
• Weet jij intern draagvlak te creëren voor de inzichten die jij levert? 
• Ben jij die onderzoeker die enthousiast wordt van een inspirerende en mensgerichte 

werkomgeving? 
 
Dan zoeken wij jou! Word jij onze nieuwe collega? 
 
 
In de rol van data-analist:  

• ben je onderdeel van de e-commerce afdeling en draag jij je steentje bij in de uitvoering van de 
digital marketing strategie;  

• analyseer jij data (zoals webverkeer, gebruikersgedrag en assortimentsverloop) op basis van 
specifieke webanalysebehoeften van Sales en bepaal jij welke gegevens echt nodig zijn; 

• draag jij zorg voor het op planmatige en gestructureerde manier verzamelen van deze data; 
• zorg jij voor een impact met bruikbare dashboards en visuals; 
• bied jij collega’s betrouwbare webanalysegegevens en webinformatie en vertaal je deze naar 

bruikbare inzichten. Hiermee kunnen weloverwogen beslissingen worden genomen om het succes 
van onze merken verder te vergroten; 

• bepaal jij mede het beheer en verdere ontwikkeling van tooling- and trackinginstrumenten; 
• onderhoud je intensief contact met je interne klanten en collega’s van verschillende afdelingen; 
• rapporteer je aan de marketing- en e-commerce manager. 

 

 



   

 
Wij verwachten van onze kandidaat:  

• minimaal een afgeronde HBO-opleiding (richting commercieel/informatica/marketing); indien geen 
afgeronde opleiding vergelijkbaar werk- en denkniveau verkregen door gerichte werkervaring;  

• minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als data-analist in een B-to-B of B-to-C omgeving; 
• ervaring met verschillende webanalyses en testtools evenals relevante technologie; Google 

Analytics is een must; 
• overtuigingskracht en vaardigheid in informatieoverdracht door goede communicatie- en 

presentatievaardigheden;  
• een goede beheersing van Excel; 
• een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.  

 
Wij bieden: 

• een uitdagende rol in een leuk team; 
• een sterke en betrouwbare organisatie; 
• een gedegen introductieprogramma; 
• kennisdeling binnen je vakgebied met (externe) professionals;  
• ruimte voor verdere groei en zelfontplooiing; 
• aandacht voor ontwikkeling en opleiding; 
• de mogelijkheid je talenten verder uit te bouwen; 
• kans om de data-afdeling mede verder uit te bouwen;  
• een interessant salarisplan; 
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden; 
• een mooie kans om inhoud te geven aan een zeer klantgericht en succesvol concept. 

 

Maak jij graag deel uit van ons winning team?  
Herken je jezelf in bovenstaand profiel? Dan zijn wij benieuwd naar jou! Stuur dan je motivatie en CV naar 
sollicitatie@maiburg.nl, t.a.v. Linda Heijnen, afdeling HR. Bij eventuele vragen over de functie neem gerust 
contact op met Linda Heijnen (HR Adviseur) via 0416-566566.  
 
Wie zijn wij? 
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 mede voor inhoud geven aan 
een zeer klantgericht en succesvol concept. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze uitgebreide 
website: www.maiburg.nl. 
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