GET CONNECTED

ECS Electronics is een internationaal opererend bedrijf met vestigingen in Nederland, Vietnam,
Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Het hoofdkantoor bevindt zich in Breda. Gekenmerkt door een
informele bedrijfscultuur en met meer dan 30 jaar ervaring heeft dit familiebedrijf zich ontwikkeld
tot Europees marktleider op het gebied van trekhaakbekabeling. Vanuit productielocaties in
Nederland, Polen en Vietnam worden meer dan 20 van de grootste Automotive merken over de
hele wereld beleverd.
Wil jij deel uitmaken van dit sterk groeiende bedrijf met grote ambities?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

DATABASE BEHEERDER
FUNCTIEOMSCHRIJVING
Als Database Beheerder draag je zorg voor een hoge kwaliteit van artikeldata ten behoeve
van afdelingen Inkoop, Planning en Productie. Je werkzaamheden bestaan uit datacontrole
en verwerking van relevante artikeldata binnen geautomatiseerde systemen. Verder bereid je
‘opschoonwerkzaamheden’ voor en voer je deze uit ten behoeve van de artikeldatabase.
Tenslotte ligt de communicatie over de artikeldata zowel intern als extern bij jou.
Als Database Beheerder ben je verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van alle procedures
die betrekking hebben op dataverwerking binnen de organisatie en supply-chain. Tevens ben je
verantwoordelijk voor het analyseren van de datakwaliteit en bespreek je de bevindingen hierover met je leidinggevende. Je rapporteert in deze functie aan de Manager Inkoop & Planning.
UW PROFIEL
Je hebt MBO/HBO werk- en denkniveau en je hebt kennis van en ervaring met geautomatiseerde
dataverwerking, Office applicaties en logistieke en administratieve systemen en MRP/ERP pakketten. Voor de uitvoering van de functie wordt analytisch inzicht gevraagd, je ben communicatief vaardig en gaat planmatig te werk. Tenslotte beheers je naast de Nederlandse taal ook de
Engelse taal zowel mondeling als schriftelijk.
ONS AANBOD
Wij bieden een uitdagende en afwisselende functie in een dynamische en ambitieuze omgeving,
een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
GET CONNECTED!
Je kunt je sollicitatie richten aan Inge Schillemans, bij voorkeur per e-mail: pz@ecs-electronics.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Cindy Hendriks via 076-5810499 of c.hendriks@ecs-electronics.nl.
Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures wordt niet op prijs gesteld.

