
  

 

 
 
 

          Item Data Specialist (PT 24 uur)  
 
 
 

Je bent verantwoordelijk Voor het beheren, vullen en waar nodig herstellen van de Item Master Data 
binnen het ERP systeem zijn wij opzoek naar een Item Data Specialist. Als Item Data Specialist zorg jij 
ervoor dat er bij alle afdelingen de data op een juiste manier kan worden gebruikt t.b.v. de dagelijks 
werkzaamheden. Tevens ben je verantwoordelijk voor het optimaliseren van de gegevensverzameling 
en een correcte verwerking hiervan binnen de interne systemen met als doel een eenduidig 
artikeldatabestand.  

 
WAT GA JE DOEN? 
 

 Je bent verantwoordelijk voor het totale artikelbeheer proces. Je hoofdtaken bestaan voornamelijk  
 uit: 

► Verzamelen en verwerken van gegevens in Product Management data 
► Initiëren en coördineren van verbeteringen binnen het totale artikelbeheer proces in 

samenwerking met interne afdelingen 
► Creëren, verwerken, uitvoeren van wijzigingen en controle op correctheid van item set ups 
► Aansturen en bewaken van de procedures 'Nieuwe producten' (AVA), 'Nieuwe voorraad' (ANV) en 

'Obsolete producten' 
► Aansturen en bewaken van wijzigingen binnen het bestaande artikeldata assortiment 
► Coördineren van het life cycle management proces 
► Aanreiken van informatie en het opstellen van rapportages voor het management 
► Vastleggen van de processen in werkinstructies en het overdragen van kennis 
► Realiseren van een eenduidig artikeldata bestand 
► Vergroten van de (basis) kennis van het ERP systeem bij medewerkers 

   
WIE BEN JIJ? 

  
► Afgeronde MBO opleiding niveau 4   
► Uitgebreide kennis van ERP systeem 
► Kennis van interne bedrijfsprocessen 
► Goede kennis van Engelse taal, Duitse taal is een pre 
► Uitgebreide kennis van Excel  

 
 

WAT BIEDEN WIJ JOU?    
  

► Een jaarcontract met zicht op vaste aanstelling 
► Een prima pensioenregeling (PME) 
► Reiskostenvergoeding (tot max 65 km per dag) 
► Maar liefst 40 vakantiedagen (incl. ADV dagen) 
► Goede opleidingsmogelijkheden  

 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
ENTHOUSIAST? 
Ben jij de persoon die we zoeken? Stuur je motivatiebrief en CV per mail naar Jacqueline 
Mastenbroek (HR Manager) Jacqueline.Mastenbroek@arconic.com.  
 
Vragen? 
Voor meer informatie over de vacature kun je op werkdagen tussen 08.00-16.30 contact 
opnemen met Herman van Aperlo (Team Leader Calculatie & Technical Support), door te bellen 
naar 06-82674714 of stuur een mail naar Herman.VanAperlo@arconic.com. 

 
KAWNEER 
 
In Harderwijk werken we met een enthousiast team aan het ontwerpen, ontwikkelen en 
verkopen van aluminium raam-, deur- en gevelsystemen voor o.a. de Nederland, België en 
Duitsland. Onze aluminium gevelsystemen worden gebruikt in zowel woningbouw als 
utiliteitsbouw en leveren een bijdrage aan mooie en tijdloze gebouwen. Vandaar onze slogan, 
Building Legacies. 
 
Meer weten over Kawneer? Kijk op www.kawneer.nl. 
 
 


