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Ferney is dé full-service ijzerwaren inkoopcombinatie met sterke eigen merken voor groothandels in de bouw en industrie. Ferney biedt een
compleet assortiment aan ijzerwaren, gereedschappen, machines en bouwbeslag aan haar leden. Wij leveren diverse diensten op het gebied
van IT, marketing, logistiek en finance. De 42 aangesloten leden hebben ruim 400 vestigingen in Nederland en België en realiseren een omzet
bij Ferney van ruim 300 miljoen euro. Ferney is gevestigd in Heerhugowaard en heeft een magazijn waar 9000 artikelen op voorraad liggen. De
missie van Ferney is het verbeteren van de continuïteit van de aangesloten leden. Ferney werkt internationaal samen met de krachtige Duitse
partner: E/D/E.

SPECIALIST PRODUCTDATA
De functie Specialist Productdata is gericht op het verzorgen van betrouwbare, complete en actuele productdata voor de aangesloten
vakhandels bij de Ferney. Teneinde de leden te faciliteren met kwalitatieve productdata voor hun commerciële en operationele activiteiten en
om nieuwe toekomstige businessmodellen mogelijk te maken.

WERKZAAMHEDEN:

JOUW PROFIEL:
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Het invoeren en up to date houden van productdata in de
applicaties van Ferney voor haar leden.
Het inrichten en versimpelen van de processen voor het
invoeren en onderhouden van product data in de relevant
systemen.
Monitoren, analyseren en borgen van de kwaliteit van
aangeleverde productinformatie van zowel het eigen merk
assortiment als van de door de datapool EZ-base opgeleverde
productinformatie.
Het creëren van nieuwe IKO producten in het ERP-systeem.
Uitwerken en realiseren van Ferney specifieke oplossingen voor leveranciers die hun data niet aanleveren via de
standaard datapool EZ-base.
Het opvoeren en automatiseren van prijsgegevens in de
Ferney systemen.
Meewerken aan projecten om EZ-base data te gaan gebruiken voor het verrijken van ERP data BI rapportages
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HBO werk- en denkniveau.
Affiniteit met de vakhandel in gereedschappen en ijzerwaren.
Kennis van minimaal 1 datastandaard en van datamodellen EZBase/ETIM/2BA.
Minimaal enkele jaren ervaring met Data Management.
Bij voorkeur ervaring met het werken met productdata van EZbase.
Ervaring met werken met zowel klanten als met leveranciers.
Affiniteit met systemen als PIM en ERP, voorkeur SAP.
Bedreven met MS Office producten, in het bijzonder MS-Excel.
Tot slot herken je je in onze kernwaarden hartelijk,
ondernemend, weloverwogen en meedenkend.

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 en de kans om jezelf te ontwikkelen.
Geïnteresseerd?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Erik ten Buren, Manager IT, telefoonnummer
072 5765087. Je sollicitatie kun je per e-mail sturen naar personeelszaken@ferney.nl.
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard

Postbus 24
1700 AA Heerhugowaard

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

ferney.nl

