Flamingo, met hoofdvestiging in Geel, brengt al meer dan 45 jaar met toewijding en expertise diverse producten voor huisdieren
op de markt. Het assortiment omvat meer dan 8.500 artikelen op maat van elk huisdier: van innovatief speelgoed over leuke
accessoires tot heerlijke snacks. Deze benodigdheden worden ook geëxporteerd naar groothandels en winkelketens in meer dan
50 landen binnen en buiten Europa.

Om de toonaangevende reputatie van Flamingo nog te versterken, zijn wij op zoek naar enthousiaste collega’s:

Master Data Manager
Alle aspecten van het databeheer (prijsstructuur, productdatabase, artikelgegevens, enz.) zijn bij jou in deskundige handen. Je
controleert en optimaliseert het proces voor bestaande artikelen, staat garant voor een correcte invoer van nieuwe producten en
past technieken toe waardoor ze goed scoren op sociale media en zoekmachines. Een relevant hoger diploma is belangrijk, net
zoals ervaring met ERP, een analytische geest en punctuele aanpak.

Je takenpakket
o Het verzamelen en controleren van data, het volledig artikelbestand en prijsstructuur
o Het optimaliseren van het proces rondom de aanvraag van nieuwe artikelen alsmede een correcte invoer hiervan als het
wijzigen en muteren van bestaande artikelen en gegevens
o Het beheren en controleren van ERP data met uitbreiding van PIM data (Product Information Management)
o Het uploaden en ingeven van data voor het GDSN project
o Het signaliseren en oplossen van data kwaliteitsissues en het bepalen van de impact van deze kwaliteitsissues
o Vragen beantwoorden en uitwisselen van informatie ten aanzien van de toegewezen database en/of doorverwijzen naar de
juiste persoon
o Het uitwerken van een volledig commerciële tekst ter promotie van het artikel
o Opvolgen en toepassen van technieken waarbij ons product centraal komt te staan op Social Media en andere zoekmachines

Jouw profiel
o U beschikt over een bachelor/master diploma dat nauw aansluit bij de functie-inhoud van het profiel zoals hierboven
omschreven of u heeft ervaring in een soortgelijke functie
o U bent een gestructureerd, analytisch, procesmatig persoon; ervaring in data management is een pluspunt
o Kennis van en ervaring in contentmarketing is tevens een pluspunt
o U beschikt over goede communicatieve en analytische vaardigheden en een gezonde dosis teamspirit
o Als teamplayer bent u stressbestendig en werkt u punctueel en ordelijk. We zijn voor deze functie op zoek naar een
enthousiaste, proactieve en goed georganiseerde collega waarbij ervaring in Master data een pluspunt is

Ons aanbod
Bij Flamingo kan je rekenen op een vaste job in een dynamisch en groeiend bedrijf met internationale activiteiten. In ruil voor je
inzet ontvang je een aantrekkelijk salaris met extralegale voordelen.

Interesse?
Mail je motivatiebrief en cv vandaag nog naar vacatures@flamingo.be
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