Vacature profiel

ERP- & Master Data Specialist

We zijn in transformatie - door middel van het promoten en aanjagen van zelfstandige
besluitvorming, zelfsturendheid en doorweven samenwerking. En we groeien, terwijl we onze
Noteborn 2.0 strategie uitrollen. Onze productportefeuille gaat op de schop en dat vraagt om
ondersteuning vanuit Master Data Management. En we geven de automatisering van onze
bedrijfsprocessen een boost in de vorm van een geplande migratie naar een nieuw ERP-systeem.
Zie jij het zitten om ons hierbij te komen helpen? Word dan onze nieuwe:

ERP- & Master Data Specialist
Fulltime

Locatie: Heerlen
Wie jij bent
Je hebt diepgaande en brede kennis van ERP-systemen en databases. Je bent een kei in het
opzetten van rapportages en data-analyses. Maar je doorziet ook gecompliceerde
productstructuren en -stuklijsten. Je voelt verbondenheid met maatwerk interieuroplossingen en
hebt product-technisch inzicht. Je bent een getallenwonder. Je bent administratief accuraat en
vertaalt complexiteit naar transparante structuren. Projectmatig ben je sterk en je bent een
doorgewinterde teamspeler. Je bent sparringpartner voor proceseigenaren en herkent
automatiseringsbehoefte. Je vindt balans tussen de dagelijkse operatie en het waarnemen van
projecttaken. En je bent enthousiast en een sfeermaker.
Wat we van je vragen
• Onderhouden en beheren van Master Data in ons huidige ERP-systeem (2020 Factory Network) foutdetectie en -correctie en het doorvoeren van verbeteringen
• Maken van dataextracties, analyses en rapportages met behulp van query’s en Business
Intelligence tools
• Vereenvoudigen van productconfiguratiestructuren in samenspraak met jouw collega’s van
3D-Planning Software Application Support en Product Development
• Projectmatig ondersteunen van de voorbereiding, planning en uitvoering van de migratie naar
Microsoft Dynamics 365 Business Central - zowel structuuropbouw als datamigratie
• Je rapporteert aan onze nieuwe Product Development & ICT Lead en werkt intensief samen met
onze Senior Application Support & ERP-Specialist
Wat jij meebrengt
• Ongeveer 5 jaar werkervaring in ERP-Applicatiebeheer en Master Data Management
• Mbo-of Hbo-opleiding, bij voorkeur met specialisatie in IT-applicatiebeheer en datamanagement,
eventueel aangevuld met specifieke trainingen en workshops
• Hoge accuratesse en zorgvuldigheid
• Zelfstandigheid en aanpakkersmentaliteit
• Expertise in programmeren in SQL en Microsoft Power BI
• Vooruitstrevende ideeën over ERP-inrichting en databeheer
• Expertise in bedrijfsproces-denken en een super gezond analytisch vermogen
• Sterke documenteer- en rapportage vaardigheden
• Gevorderde taalbeheersing van Nederlands en Engels (mondeling en schriftelijk)
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Wat wij meebrengen
• Een inspirerend speelveld, waarop je per direct je positie kunt innemen
• Bruto salaris van tussen 3.400 en 3.750 euro per maand (44.100 tot 48.600 euro per jaar), op
basis van 37,5 uur per week
• 29 vakantiedagen per jaar en een 37,5-urige werkweek
• Pensioenregeling via "Pensioenfonds Meubel"
• Ondersteuning bij training en opleiding
• Infrastructuur voor gedeeltelijk thuiswerken
• Diverse evenementen - feesten, BBQ, pre-vakantie borrel, enz.
• Indrukwekkende korting op onze prachtige producten
• Moderne werkplek in een feel-well omgeving
Wie wij zijn
Noteborn is een toonaangevende fabrikant van individueel op maat gemaakte
garderobekastsystemen en aanverwante interieurproducten. We ontwikkelen en produceren
hoogwaardige, unieke kasten door passie voor design te combineren met klantgerichtheid,
traditioneel vakmanschap en de modernste industriële technologie. Onze producten variëren van
op maat gemaakte opbergsystemen tot inloopkasten en geïntegreerde slaapkameroplossingen.
Ons team van inmiddels meer dan negentig toegewijde talenten - uiterst bekwaam in
productontwikkeling, productie en logistiek, technische ondersteuning, klantenservice en
commercialisering - vormt de drijvende kracht achter ons bedrijfssucces.
Sinds 2016 maken we deel uit van het in München gevestigde Vivonio - the Furniture Group. Vivonio
- opgericht in 2012 - is een strategische internationale alliantie en een belangrijke speler op de
Europese meubelmarkt.
Vanaf 2021 versnelt Noteborn, onder recent geïnstalleerd nieuw leiderschap, haar bedrijfsgroei en
regionale expansie - gebruik makend van de synergiemogelijkheden met ons Deense zusterbedrijf
KA Interiør. Zo versterken en verduurzamen we onze positie in de markt van op maat gemaakte
meubeloplossingen.
Noteborn in Heerlen
Wij zijn gevestigd op het bedrijventerrein Trilandis Europe in Heerlen in een nieuwgebouwde
faciliteit met eigen productie, geïntegreerde productontwikkeling en een uitnodigend customer
experience center.
Wat nog meer
www.noteborn.com
Solliciteren
Solliciteren doe je door je cv en motivatiebrief te sturen naar Ron Scheufen van Libra Recruitment
(ron.scheufen@libra-recruitment.nl). Mocht je eerst nog vragen hebben of meer informatie willen,
neem dan contact op met Ron via 06-27909279.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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