
 

 
The Belgian Chocolate Group zoekt een Medewerker Master data 

 

The Belgian Chocolate Group, opgericht in 1956, is een gerenommeerde producent en 
exporteur van premium chocoladeproducten en biedt hoge kwaliteit aan tegen 
aantrekkelijke prijzen. We zijn gepassioneerd door chocolade! 
 
Wij zijn dringend op zoek naar een Medewerker Master data. Ben je gebeten door cijfers en 
data, dan ben jij waarschijnlijk de persoon om ons team te versterken. 
 
 

Takenpakket 
 
Verzamelen en beheren van master data zodat de bedrijfsprocessen gevoed worden 
- Aanmaken, uitvoeren van controles en up to date houden van de master data van artikelen 
in SAP 
- Zorgen dat deze master data de financial controlling doorstaan 
- Troubleshooting m.b.t. deze master data 
- Opvolgen en controleren van de datastromen met betrekking tot het productassortiment 
en de klanten 
- Opsporen van wijzigingen binnen de organisatie zodat de data continu geoptimaliseerd 
worden en ten allen tijde volledig en actueel zijn 
- Nauwkeurig opvolgen en verwerken van de datastromen in de interne en externe 
databases en het afstemmen ervan met de interne en externe partners 
- Uitvoeren van massa wijzigingen. 
 
Implementeren van procedures zodat data onderhouden en verder uitgebouwd worden 
- Opmaken, implementeren en onderhouden van werkinstructies en procedures 
- Toekijken dat de procedures ook effectief worden opgevolgd 
- Optimaliseren van het proces rond de aanvraag van nieuwe artikelen 
 
Je behoort tot het ICT-departement en rapporteert aan de ICT-manager. 
 
 

Profiel 
 

Opleidingsniveau:  
Bachelor / master ICT of economie of gelijkwaardig door ervaring.  
 
Vereiste relevante ervaring:  
- Bij voorkeur enkele jaren ervaring in datamanagement 
- Affiniteit met logistieke en productieprocessen in een industriële omgeving 
- Kennis van SAP is een grote meerwaarde 
- Kennis van het MS Office pakket, waaronder Access en Excel  
 



 

 
Vereiste Talenkennis:  
Moedertaal (Nederlands) 
Engels: goed 
Frans – Duits: meerwaarde 
 
Functiecompetenties:  
- Je werkt heel nauwkeurig. 
- Je bent heel goed in het analytisch denken. 
- Je beschikt over het vermogen om informatie te verzamelen en te beheren. 
- Je beschikt over een probleemoplossend vermogen. 
- Je functioneert goed zelfstandig, maar werkt ook in teamverband. 
 
 
Onze organisatie 
 
The Belgian Chocolate Group heeft een zeer vlakke opbouw, waarin direct en open 
gecommuniceerd wordt.  We willen onze medewerkers een prettige, enthousiaste 
werkomgeving bieden waarin ieder zich verder kan ontwikkelen.   
 
Je kan rekenen op een aantrekkelijk salaris in verhouding met je ervaring en capaciteiten. 
 
Interesse? 
 
Neem de uitdaging aan en mail je CV naar ns@thebelgian.com 
Meer info? Contacteer Noor Schepens, HR-manager, 0472/11.38.10 


