
MEDEWERKER PRODUCT DATA (FOTOGRAFIE)
Het doel van de functie is het fotograferen van het gehele eigen merken assortiment van Ferney (circa 9.000 producten).

/ /

Ferney is dé full-service ijzerwaren inkoopcombinatie met sterke eigen merken voor groothandels in de bouw en industrie. Wij leveren diverse 
diensten op het gebied van IT, marketing, logistiek en finance. Ferney biedt een compleet assortiment aan ijzerwaren, gereedschappen, ma-
chines en bouwbeslag aan haar leden. De 50 aangesloten leden hebben ruim 300 vestigingen in Nederland en België en realiseren een omzet 
bij Ferney van ruim 250 miljoen euro. Ferney is gevestigd in Heerhugowaard en heeft een magazijn waar 8000 artikelen op voorraad liggen. De 
missie van Ferney is het verbeteren van de continuïteit van de aangesloten leden door het rendement te verhogen. Ferney werkt internationaal 
samen met een krachtige Duitse partner: E/D/E.

Heb jij oog voor detail, werk je gestructureerd en herken je jezelf in onze kernwaarden? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij zoeken een:

WERKZAAMHEDEN: 
• Het maken van product foto’s met en zonder verpakking
• Het gestructureerd verwerken van de fotobestanden
• Het in het magazijn verzamelen van producten om te foto-

graferen
• Het foto gereed maken van de producten
• Het weer ‘verkoopbaar’ maken van de producten en de 

producten terug brengen naar het magazijn
• Het, indien nodig, ondersteunen van andere medewerkers 

van de afdeling Product Data

JOUW PROFIEL: 
• Meerdere jaren werkervaring is gewenst
• Je hebt oog voor detail en gaat nauwkeurig te werk
• Je kunt gestructureerd en zelfstandig werken
• Je werkt resultaatgericht
• Je kunt goed overzicht houden en bent administratief degelijk
• Je hebt affiniteit met de producten van Ferney
• Tot slot herken je je in onze kernwaarden hartelijk,  

ondernemend, weloverwogen en meedenkend 

Geïnteresseerd?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Arja Kaptein, 
Manager Productdata, telefoonnummer 06-26611666. Je sollicitatie kun je per 
e-mail sturen naar personeelszaken@ferney.nl. 

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

Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard

Postbus 24
1700 AA Heerhugowaard

info@ferney.nl
+31 (0)72-5765000 ferney.nl

Wat bieden wij jou?
Bij Ferney kun je rekenen op een fijne werkomgeving, een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 
Daarnaast werk je zelfstandig, krijg je de ruimte voor eigen initiatieven, de kans om  jezelf te ontwikkelen en zien we je graag bij 
de vrijdagmiddagborrel!


