
 

Master Data Specialist m/v 

De voornaamste taken en verantwoordelijkheden van een Master Data Specialist zijn: 
• Je bent verantwoordelijk voor een tijdige en accurate opzet, onderhoud, schoonmaak en 

onderzoek van master data,  met de focus op actief onderhoud op stamgegevens artikelen 
en relaties; 

• Je initieert en voert master data verbeteringen door. Je onderzoekt en maakt voorstellen 
voor de juiste master data settings bij plannings- en distributie gerelateerde problemen; 

• Je bent verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van gebruiksprocedures met 
betrekking tot master data; 

• Je coördineert tussen de operationele lijn en IT wanneer er interface problemen zijn tussen 
de plannings- en distributiesystemen; 

• Je bent de contactpersoon op het gebied van externe data-uitwisseling met externe 
organisaties zoals bv GS1  

• Je bent verantwoordelijk voor relevante masterdata in externe systemen van onze 
leveranciers en klanten  

• Je meet en rapporteert over master data accuraatheid en integriteit; 
• Je levert ondersteuning aan de operationele processen binnen Scherpenhuizen op het 

gebied van onderhoud en accuraatheid op het gebied van master data.  
• Je ondersteunt en geeft adviezen aan onze Business Controller qua dataconsistentie bij 

data-analyse 

Profiel: 
• HBO + werk- en denkniveau 
• Je hebt werkervaring met het werken met Master Data, MDM-systemen, PIM/SIM 

management of plannings- en distributiesystemen  
• Je hebt gevorderde ervaring met MS Excel tbv analyses data consistentie 
• Ervaring met het werken met ERP, databases en/of planningsystemen zoals Oracle 

JDEdwards en BI-tools zoals Qlikview is een pré 

Wat bieden wij ? 
• Een uitdagende, afwisselende functie binnen een enthousiast team in het meest duurzame 

pand van Nederland. 
• Marktconform salaris passend bij ervaring/capaciteiten & achtergrond. 
• Ruimte en vrijheid voor eigen inbreng. 

Interesse?  
Ben jij degene die we zoeken en ambieer je deze functie binnen een jonge, snel groeiende 
organisatie ? Stuur dan je schriftelijke reactie voorzien van motivatie en uitgebreid C.V. naar: 
Scherpenhuizen BV, t.a.v. afdeling personeelszaken, De Schakel 7, 5651 GH Eindhoven of mail naar 
personeel@scherpenhuizen.nl 

Neem voor verdere informatie over de functie contact op met Leo de Jong, tel: 040-2495050. Voor 
meer informatie over ons bedrijf kun je www.scherpenhuizen.nl raadplegen. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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