Ben jij de Database/ Assortiment beheerder die tevens projectmatig een fundamentele bijdrage te
leveren aan de implementatie van ons nieuwe ERP systeem? Avandis heeft een uitdaging voor je in
ons Kwaliteit en Innovatie (K&I) team!
Onder het credo “We Blend and Bottle your Brand” is Avandis toonaangevend als producent van
gedestilleerde dranken en likeuren. Voor onze kwaliteitsafdeling zijn we op zoek naar een
DATABASE ADMINISTRATOR / DATABASE BEHEERDER
Jouw bijdrage aan de implementatie van het ERP systeem maakt het verschil
Productspecificaties – projecten – voedingsmiddelenindustrie – fulltime – Zoetermeer
Wat ga je doen?
Als Database/ Assortiment beheerder ben je verantwoordelijk voor het vastleggen en beheren van
productspecificaties in systemen. In diverse (geautomatiseerde) systemen worden specificaties van
verpakkingsmateriaal -, grondstof-, receptuur en productspecificaties vastgelegd, zodat zij voor
diverse partijen ter beschikking staan. Tevens houdt je je bezig het continu verbeteren van en het
toezicht houden op de effectiviteit en efficiency van de administratieve processen en systemen
rondom masterdatabeheer.
De eerste 1,5 tot 2 jaar zal je veel tijd besteden aan ondersteunen bij het implementeren van het
gloednieuwe ERP systeem. Het succes van het systeem valt of staat met de inrichting van het
systeem en de ingevoerde data, en je gaat hier met plezier en enthousiasme mee aan de slag.
De afdeling kwaliteit en Innovatie bestaat uit 11 medewerkers. Je rapporteert aan de Manager
Kwaliteit en Innovatie en opereert samen met jouw collega Database/ Assortiment beheerder.
Jouw achtergrond

MBO+ opleiding in een administratieve / projectmatige richting

3 jaar relevante werkervaring

Uitstekende kennis van MS Office en ERP systemen. Daarnaast ben je bekend met de
applicatie Dynamics NAV. Een sterke affiniteit met ICT is een pré.

Je beweegt je makkelijk door alle lagen van de organisatie en durft je kritisch op te stellen.

Communicatief vaardig, proactief, klantgericht, flexibel

Probleemoplossend, zelfstartend vermogen
Ons aanbod

Een uitdagende baan waarin jouw inspanningen zich direct vertalen naar een mooi
kwaliteitsproduct

Een organisatie waarin jouw persoonlijke ontwikkeling en de bedrijfsontwikkeling gelijke
tred houden en waar je je mag bemoeien met jouw hele productielijn

Marktconform salaris, met een goede pensioenregeling

Vergoeding voor woon-werkverkeer en collectiviteitskorting op diverse verzekeringen

Iedere maand een gezellige borrel in ons bedrijfscafé.
Interesse? Mail ons een motivatiebrief en c.v. via P&O@avandis.nl
Avandis is een van Europa’s modernste bottelarijen voor gedistilleerde dranken met zeven
geavanceerde bottellijnen. Wij maken en bottelen een scala aan producten voor o.a. Lucas Bols,
Koninklijke de Kuyper en Herman Jansen Beverages en zijn BRC gecertificeerd. We helpen onze
klanten in de gehele keten, van hun eerste idee tot en met een mooie fles in de bar.
www.avandis.nl

