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Data entry medewerker 
(m/v - 24 – 38 uur)

Het bedrijf
De Heutink Groep houdt zich alweer 108 jaar bezig met het produceren en distribueren van en adviseren over leermiddelen die de  
ontwikkeling van kinderen stimuleren. Begonnen in Nederland, maar inmiddels wereldwijd actief. Voor ons hoofdkantoor in Rijssen 
zoeken wij een Data entry medewerker. Als Data entry medewerker word je onderdeel van het Master Data Management (MDM) 
team en draag je zorg voor een zo optimaal mogelijke presentatie van het assortiment op onze diverse verkoopkanalen. 

De functie
Als Data entry medewerker word je verantwoordelijk voor het verzamelen van commerciële gegevens en media van artikelen 
die Heutink verkoopt. Je bewerkt de ontvangen gegevens en vult deze aan, zodanig dat deze gebruikt kunnen worden voor de 
(marketing-) communicatiemiddelen van de verschillende Heutink bedrijven. Je zorgt ervoor dat de productdata wordt opgenomen 
in het artikelsysteem van Heutink en getoond wordt in de webshops. 

Jouw taken en verantwoordelijkheden
•  Je voert artikelgegevens in en voert datawijzigingen door. Denk aan (campagne-/actie-) prijswijzigingen, tekstaanpassingen,  
     specificaties en groeperingen, creëren van artikelcombinaties t.b.v. up-sell en cross-sell, etcetera. 
•  Je onderhoudt contact met diverse interne en externe partijen (zoals afdeling inkoop en leveranciers) voor het actueel houden  
     van de Heutink Groep artikelbestanden en het optimaliseren hiervan. 
•  Je controleert de invoeringen van collega’s en verrijkt/past aan waar nodig.
•  Je denkt proactief mee in de mogelijkheden tot het efficiënt(er) inrichten van jouw werkzaamheden aan de hand van  
     product- en marktontwikkelingen en voert hiervoor ondersteunende werkzaamheden uit. 

Wat jij meebrengt
Wij zijn op zoek naar iemand die de kracht van data kent. Iemand die gek is op het verwerken en het invoeren van data en die  
als geen ander weet hoe belangrijk het is dat de data die je invoert juist is. Je beschikt over de volgende vaardigheden:
•  Je werkt van nature erg secuur. 
•  Ervaring met Microsoft Excel is een pré. 
•  Je bent 38 uur per week beschikbaar (minder uren is bespreekbaar).
 
Geen werkervaring? Geen probleem! Wij dagen starters en carrièreswitchers van harte uit te solliciteren.  
Werkervaring is belangrijk maar we vinden het veel belangrijker dat je graag wilt leren en deze uitdaging aan wilt gaan om  
ons team en onze databetrouwbaarheid te versterken. 

Je kunt rekenen op…
…een plek in een nieuw, enthousiast MDM team dat een cruciale rol speelt in het succes van Heutink. Daarnaast bieden wij:
•  Een marktconform salaris.
•  Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een prima pensioenregeling en volop groeimogelijkheden.
•  Een goede werksfeer met enthousiaste, jonge professionals.
•  Een gezellig en warm Twents familiebedrijf.

Word jij onderdeel van de Heutink familie?
Wil jij met ons meegroeien, meewerken aan kwaliteit en iets betekenen voor de toekomst? Wij zijn heel benieuwd naar jouw motivatie  
en CV. Enthousiast en woonachtig in de regio Twente? Reageer dan voor 31 januari 2020 @ Carlijn van ’t Hof (HR) via hr@heutink.nl 
Neem voor vragen contact op met Tjibbe van Doorn (e-commerce manager) via t.vandoorn@heutink.nl of 06 – 10 54 30 41.

Ben jij gek op data? Zie je het belang en voel je de noodzaak de juiste informatie te verzamelen,  
controleren en invoeren? Hou je van de structuur en werk je van nature erg secuur? Dan is  

de Heutink Groep op zoek naar jou! Wij zijn op zoek naar een Data entry medewerker voor ons  
Master Data Team die zich vastbijt in de productdata van ons omvangrijke en gevarieerde assortiment.


