Sales Item Data medewerker
32 uren-week
Om haar groeiambities mee vorm te geven zoekt Vasco voor het hoofdkantoor te
Dilsen een Sales Item Data medewerker.

Become part of the Vasco family. Waarom kiezen voor Vasco?
•
•
•
•

Een boeiende en gevarieerde functie in een innovatief en internationaal
georiënteerd bedrijf dat deel uitmaakt van een sterke, beursgenoteerde
Zwitserse groep.
Een open werksfeer met korte communicatielijnen.
Je hebt glijdende werkuren.
Een aantrekkelijk salarispakket met mooie extralegale voordelen:
groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques,
onkostenvergoeding, 32 vakantiedagen en kortingen op de Vasco-producten.

De functie
•
•
•

•
•

•

Beheer samen met je collega’s het commercieel artikelbeheer en draag zorg voor
overdracht van deze gegevens naar de klanten.
Beheer samen met je collega’s de verschillende databases (2ba, Installdata, Arge,
…) en draag zorg voor overdracht van deze gegevens naar de klanten.
Beheer samen met je collega’s de intercompany verkoopprijsboeken, alsook
intercompany inkoopprijsboeken van de commerciële artikelen van de merken uit
de Arbonia Group met als doel een vlotte en foutloze verwerking van de verkoopen inkooporders van bestelling tot facturatie van de goederen (Order to Cash).
Ondersteuning bieden bij het uitvoeren van de prijsverhogingen voor het
artikelbeheer in nauwe samenwerking met productmanagement, marketing en
sales. Opstellen van de prijslijsten en zorgen voor een correcte input in ERP LN.
Inzetten van de kortingen die contractueel vastgelegd worden tussen Vasco
Group nv en haar klanten voor de verschillende merken.
In dit kader analyseer je de verkoopovereenkomsten en controleer je of de
gemaakte afspraken conform ERP LN zijn.
Je rapporteert aan de Product Manager.

Jouw profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je genoot een hogere Bachelor opleiding (bij voorkeur IT, Accounting,…).
Je koppelt deze aan enkele jaren ervaring in een data-functie of een functie waaruit
een duidelijke affiniteit met cijfers en analysetaken blijkt , dit bij voorkeur in een ERPomgeving.
Een geavanceerde kennis van Excel is een must; kennis van ERP LN of MS SQL
vormen een pluspunt.
Je beschikt over een sterk analytisch vermogen dat je toelaat tot een duidelijke
probleemstelling te komen en je kan zelfstandig problemen oplossen.
Je getuigt van een kritische ingesteldheid met het oog op continue verbetering.
Je bent in staat om te werken tegen deadlines, met de noodzakelijke accuraatheid
en met blijvend oog voor detail.
Je bent communicatief en sociaal vaardig en je vindt teamwerk belangrijk.
Goede kennis van Engels, Duits en Frans. (begrijpen van contracten, klantenvragen,
…)
Uurrooster: 32-uren week

