
Omschrijving functie
17 miljoen Nederlanders altijd en overal van hun favoriete kaas laten genieten, dat streven we na. We willen
soepel inspelen op de laatste klant- en consumentwensen en ervoor zorgen dat klanten alle juiste
informatie over onze artikelen ontvangen. Het is daarom cruciaal dat een stroom aan gegevens snel en
foutloos wordt verwerkt in onze systemen. 

Als Medewerker Master Data houd je je bezig met het controleren, invoeren en consolideren van allerlei
soorten data. Van verschillende afdelingen krijg je data om klanten, artikelen, leveranciers en prijzen te
beheren. Deze controleer je allereerst op de gestelde normen. Vervolgens consolideer je alle data en
upload je deze in onze systemen via tooling. Ook support je andere afdelingen door met ze mee te denken
over wat er systeemtechnisch wel en niet mogelijk is. Ten slotte maak je analyses over de datakwaliteit en
doet voorstellen voor optimalisaties en voert deze uit.

Daarnaast zijn we bezig om ons ERP-systeem te updaten. De eerste stap hiervoor is afgelopen jaar
succesvol uitgevoerd en dit jaar zal de overige Master Data ook in het nieuwe systeem worden geüpload. Jij
zal een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de succesvolle uitvoering hiervan!

Wat is jouw positie in de organisatie?
Je wordt onderdeel van een hecht en gezellig team bestaande uit 4 collega's.  Je werkt in deze functie ook
nauw samen met andere afdelingen, zoals Sales, Product Data & Labeling, Supply Chain en Sourcing.

Jij zorgt ervoor dat data snel foutloos in onze
systemen wordt ingevoerd en je draagt bij aan
een succesvolle upgrade van ons ERP systeem. 
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Over jou 
We hechten veel waarde aan passie voor
je werk en je komt met een doel bij ons
werken. Wat dat precies is, is voor
iedereen verschillend. 
Voor deze functie verlangen wij een
afgeronde MBO / HBO opleiding, al
hechten wij soms meer waarde aan een
goede persoonlijke klik dan aan je CV.

Je hebt goed communicatieve
vaardigheden en je staat bekend om je
accurate manier van werken.
Je overtuigt ons met je ervaring en
affiniteit met automatische gegevens
verwerking.
We vinden het gaaf als je de ambitie hebt
om jezelf door te ontwikkelen binnen
Master Data. 
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Wat wij bieden
Een uitdagende functie in een organisatie, die zich kenmerkt door
een grote mate van betrokkenheid en dynamiek .

Natuurlijk komt de functie met een goed salaris en
arbeidsvoorwaarden, opleidings- en trainingsfaciliteiten en mooie
loopbaanperspectieven. Daarnaast staan wij bekend om onze
prettige werksfeer en organiseren we veel leuks voor ons
personeel, zoals evenementen, uitjes of zelfs een voetbaltoernooi. 
. 

Meer over Zijerveld
Met meer dan 2500
verschillende Hollandse en
buitenlandse soorten kaas op
voorraad creëren wij dagelijks
met zo’n 450 medewerkers,
miljoenen momenten van
happiness voor consumenten in
binnen- en buitenland.
Aangevuld met kennis en
inspiratie voorzien wij in de food
experience van uiteenlopende
klanten uit diverse
verkoopkanalen. Dit doen we
vanuit een autonome positie
binnen Royal FrieslandCampina.

Interesse in 
deze functie?
Wil je solliciteren of heb je
vragen over de rol, Zijerveld of
de procedure?

Neem contact op met: 

Robin Capitain
Manager Master Data
0172 - 630 146
r.capitain@zijerveldfood.nl

Klaske Hollema 

HR Manager
06 - 1123 9721
k.hollema@zijerveldfood.nl


