VACATURE: Customer data support medewerker (part-time)
Kernwoorden: DUURZAAMHEID - KLANTCONTACT - DATA - ADMINISTRATIE
Omschrijving Floridata
Stichting Floridata is het collectieve onafhankelijk dataplatform van en voor handelaren in de
sierteeltsector. Wij bieden onze deelnemers drie kerndiensten:
1. Marktinformatie
2. Debiteureninformatie
3. Sustainable Sourcing Scan (SSS)
Deelnemers leveren digitaal data aan (facturen, betalingen en debiteurgegevens) en kunnen
vervolgens trends en ontwikkelingen volgen op markten en afzetkanalen, inclusief hun eigen positie
daarin. Met onze debiteurendienst kunnen deelnemers risico’s inschatten van nieuwe en huidige
afnemers. Ook kunnen onze deelnemers optioneel, door middel van aanlevering van hun
inkoopdata, inzien hoe duurzaam zij inkopen.
Vanwege toenemend gebruik van de Sustainable Sourcing Scan zoeken wij een nieuwe collega.
Werkzaamheden
- Deelnemers helpen met hun data aanlevering, zorgen dat hun data foutloos verwerkt wordt
en beantwoorden van uiteenlopende vragen
- Het monitoren van bestaande functionaliteit en processen ter verbetering/optimalisatie van
de SSS.
- Meedenken over mogelijke doorontwikkelingen van onze dienst SSS en overige projecten.
- Ontwikkelingen van duurzaamheid in de sierteeltsector op de voet volgen
- Diverse (administratieve) werkzaamheden
Profiel
- Afgeronde relevante HBO/WO- studie, in de richting van bijv. economie, bedrijfskunde,
communicatie.
- Communicatief vaardig en een oplossings- & klantgerichte houding
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, in zowel woord als geschrift.
- Goede kennis van Microsoft Office
- Proactieve en zeer nauwkeurige houding
- Affiniteit met duurzaamheid
Wat bieden wij jou?
- Een passend salaris- en reiskostenvergoeding
- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
- Zelfstandige, informele, open werksfeer
- Mogelijkheid tot thuiswerken
Enthousiast geworden en denk jij in het profiel te passen? Stuur jouw C.V. en motivatiebrief dan vóór
vrijdag 30 april naar info@floridata.nl
Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met Wesley van den Berg (manager Floridata).
Contact gegevens
Stichting Floridata, Europalaan 400, 23526 KS Utrecht
Telefoonnummer: 020 - 820 00 35, Email: info@floridata.nl , Website: www.floridata.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

