VACATURE

Medewerker webshop (Data Steward)
36‐40 uur
Ben je al bekend in de laboratoriumwereld? Dan is het niet onwaarschijnlijk dat je de naam Boom B.V. al vaker
bent tegen gekomen. We zijn een familiebedrijf, gevestigd in Meppel en bestaan al bijna 125 jaar. We leveren
meer dan 90.000 verschillende producten voor laboratoria in heel Nederland, België en Luxemburg. Van
chemicaliën en reagentia tot en met pipetten en fotometers. Onze ambitie: de Nr. 1 totaalleverancier zijn. In alle
opzichten! Zo hebben wij exclusief voor onze klanten een gebruiksvriendelijke webshop, eigen flexibele
productiefaciliteiten met meer dan 7000 (klant specifieke) recepturen, 5000m2 magazijnen en een technisch
servicecentrum. Bovendien hebben we een zeer compleet assortiment, dat is afgestemd op de wensen van de
klant. In de afgelopen jaren zijn wij sterk gegroeid en het bedrijf is nog steeds volop in ontwikkeling.
Wat ga je doen?
Jij wordt onderdeel van de Marketingafdeling en gaat ervoor zorgen dat al onze artikelen juist en up to date in
onze systemen staan. Hiervoor heb je contact met de verschillende afdelingen zoals Inkoop en Verkoop.
Dagelijks plaats je nieuwe artikelen in onze webshop. Je houdt ervan heel nauwkeurig te werken, zodat onze
klanten en je collega’s altijd de juiste informatie tot hun beschikking hebben. Onze Marketingafdeling is volop in
ontwikkeling, daarmee zijn er voldoende kansen om jezelf verder te ontwikkelen op gebied van
(online)marketing, productmanagement, IT en of data‐analyse.
Wat vragen wij van jou?
 Je hebt HBO denkniveau. Een HBO diploma is niet noodzakelijk, wel heb je minimaal een MBO‐4 of een
HAVO diploma.
 Je vindt het leuk om met data/cijfers bezig te zijn.
 Je hebt computervaardigheden en je maakt je nieuwe systemen snel eigen.
 Excel heeft voor jou geen geheimen.
 Je spreekt Engels, Duits is een pre.
 Werkervaring in een groothandel en/of chemie is een pre.
Wat bieden wij jou?
 Het betreft een functie van 36‐40 uur.
 Tijdelijk contract, met uitzicht op een vast dienstverband
 Je gaat werken bij dé Nederlandse totaalleverancier voor het laboratorium.
 De mogelijkheid om mee te werken aan het bedenken en implementeren van vernieuwingen en
verbeteringen binnen de organisatie.
 We hebben extra faciliteiten voor medewerkers, waaronder winstdeling, een maandelijkse uitgebreide
lunch, dagelijks vers fruit en een tegemoetkoming voor je sportabonnement.
 Volop ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.
 Een marktconform salaris.
Interesse?
Weet je met je HAVO diploma nog niet precies wat je wilt of wil je je na je MBO4 diploma binnen je werk verder
ontwikkelen? Dan is dit een mooie uitdaging voor jou!
Mail jouw motivatie en CV vóór 1 maart 2019 naar hr@boomlab.nl t.a.v. Karlijn van Heerde, HR Adviseur.
Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Martijn Jakobs, Marketing Manager tel. 0522‐268700.

