Medewerker Productdata - Alkmaar
Dienstverband: Fulltime (38 uur per week)
Je functie:

Jouw belangrijkste taak is zorgen dat alle artikelen uit het assortiment van onze groothandel correct in ons
handelssysteem komen te staan. Alle relevante productgegevens, worden door jou verzameld en verwerkt.
Je voert prijscontroles uit, je verrijkt data van bestaande producten en je voert nieuwe artikelen in. Een andere
belangrijke taak is orderbevestigingen die wij ontvangen van onze leveranciers controleren en levertijden verwerken.
Zo weten onze klanten wanneer zij artikelen die niet op voorraad zijn, kunnen verwachten. In deze functie werk je
nauw samen met de collega’s van de afdeling inkoop en waar nodig kun je hen ondersteunen.

Wie ben je?

Ben je perfectionistisch? Dat is voor deze functie een zeer geschikte eigenschap! Kun je daarnaast goed met Excel
overweg en kun je verticaal zoeken, dan past deze functie goed bij jou! Daarnaast helpt het enorm als je productkennis
hebt van de elektrotechnische materialen die wij in ons assortiment voeren. Vanzelfsprekend ben je zeer secuur en
pragmatisch ingesteld. Je vindt het prettig om in teamverband te werken maar kunt ook prima zelfstandig functioneren.

Wat mag je van ons verwachten?

Een prettige werksfeer, 150 fijne collega’s en betrokken management dat vertrouwt op jouw expertise. Voor de
arbeidsvoorwaarden volgen wij de CAO voor de Elektrotechnische Groothandel. Je begint doorgaans met een
jaarcontract - en als we blij met elkaar zijn - dan zetten we dit om naar een vast contract. We hebben een leuke
regeling voor personeelsaankopen en je krijgt toegang tot een online-learningplatform.

Over ons:

Schuurman is als familiebedrijf al 98 jaar een begrip in Alkmaar. Naast het hoofdkantoor in Alkmaar, hebben wij ook
vestigingen in Apeldoorn, Breda, Drachten, Enschede, Helmond, Roermond en Rotterdam. Wij zijn er zeer trots op dat
wij als winnaar zijn verkozen van de NHN Business awards 2020 in de categorie familiebedrijven.
We zijn bekend als Elektrotechnische Groothandel met landelijke dekking. Daarnaast zijn we ook actief als
keukenbedrijf, groothandel in consumentengoederen, en leveren we een bijdrage aan een duurzame wereld met ons
innovatieve bedrijf op het gebied van energie-opwekking en uiterst milieuvriendelijke energie-opslagsystemen.

Ook graag bij Schuurman werken?

Laat je interesse blijken door een mail te sturen met je CV, naar: hrm@schuurman.nl,
dan word jij misschien wel onze nieuwe collega!
Meer informatie over onze organisatie vind je op: www.schuurman.nl
www.linkedin.com/company/401131
Op acquisitie naar aanleiding van deze advertentie zitten wij niet te wachten

