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Master Data Specialist
Brænder du for vigtigheden af korrekte Produkt Master Data samt hvordan
disse spiller sammen i en moderne international fødevarevirksomhed – og
danner grundlag for nye spændende digitaliseringsmuligheder samt
effektive forretningsprocesser. Så er jobbet her noget for dig.
Uhrenholt er inde i en meget positiv udvikling og for at understøtte vores globale
forretning yderligere, søger vi endnu en medarbejder til vores produkt Master Data
Team.
Som Master Data Specialist får du ansvar for og stor indsigt i IT-strukturer og
forretningsprocesser og bliver en del af et tværorganisatorisk team, der involverer
bl.a. Product Management, IT og Quality Assurance.

Arbejdsgiver
Uhrenholt A/S
Teglgårdsparken
106,
Middelfart, Danmark

5500,

Indrykket
december 17, 2021

Søg jobbet
Søg jobbet

Du får reference til QA Director, men vil i dagligdagen have tæt samarbejde med IT
Director og Product Management.
Vi søger en procesorienteret person med erfaring med anvendelse af Dynamics AX
2012 R3 samt dataregistrering, gerne Produkt Master Data. Din erfaring kan også
være opnået i arbejdet med kundedata i CRM eller tilsvarende data med central
registrering og høj præcision. Du kommer til at tage aktiv del i spændende ITudviklingsprojekter, som involverer produkt master data.

Arbejdsopgaver:
Ansvarlig for Produkt Master Data i vores Product Information Management
System (PIM) med fokus på god datastruktur og sikring af datadisciplin.
Supportere vores ERP-system (Dynamics AX2012 R3) vedrørende
produktdata.
Sikre gode dokumenterende processer omkring håndtering og styring af
produkt master data.
Deltage i tværorganisatoriske IT-udviklingsprojekter, som involverer produkt
master data.
Administrator på vores Product Information Management (PIM) system og
kontakt til IT-leverandør omkring drift og udvikling. Tæt samarbejde med
QA-specialister og brugere af PIM.

Faglige kompetencer
Solidt kendskab til ERP-system Dynamics AX2012 R3
Du har solidt kendskab til Product Information Management-systemer eller
CRM- samt IT- systemer generelt. Du har lyst og evner til at udvikle disse
sammen med IT-kollegaer og brugere af systemerne.
Din baggrund kan være fra IT med erfaring i forretningsprocesser og
brugeranvendelse eller flerårig superbruger baggrund, alternativt har du
opnået erfaring og viden fra tilsvarende opgaver.
Din uddannelsesmæssige vej til jobbet kan være mange. Du sidder i dag
måske i en Product Management, IT, QA eller anden funktion med centralt
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fokus dataregistrering.
Gerne erfaring fra lignende job.
Gode kommunikationsevner på min. dansk og engelsk i skrift og tale.

Personlige kompetencer:
Du har overblik og nemt ved at have mange bolde i luften på samme tid.
God forretnings- og procesforståelse.
Du trives godt med at være en nøgleperson, hvor mange ”ender skal
mødes” og håndteres i højt tempo
Du er vedholdende og formår at stille krav om nødvendige data og
oplysninger på en positiv og samarbejdende facon
Du kan arbejde både selvstændigt og som en stærk teamplayer
Du er god til at ”bygge bro”, skabe god dialog med og være serviceminded
overfor med kollegaer og eksterne samarbejdspartnere.
Du er systematisk, detaljeorienteret og har udprægede administrative
færdigheder.
Du er positiv og har et godt humør

Du tilbydes:
Et spændende job, hvor der er vil være gode muligheder for personlig og faglig
udvikling. Vores arbejdsmiljø er uformelt i en international atmosfære, og du vil
møde kompetente og engagerede kolleger. Vi tilbyder et job med attraktive vilkår,
der matcher din kompetence. Løn efter kvalifikationer, pensionsordning,
sundhedssikring, frokostordning og fleksibilitet i det daglige.
Stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2022 eller efter aftale.
Stillingen besættes hurtigst muligt, så kontakt FoodCareer allerede i dag. Christian
Saabye Simonsen træffes på mobil 5130 6866. Send venligst din motiverede
ansøgning via nedenstående link.
Uhrenholt-koncernen er en global handelsvirksomhed inden for fødevarebranchen
med hovedkontor i Middelfart. Koncernen har samhandel med ca. 120 lande, og
beskæftiger i dag omkring 240 medarbejdere og har kontorer i over 20 lande. Den
internationale tilstedeværelse gør Uhrenholt til en af branchens mest agile
organisationer, når det kommer til nye trends og tendenser.

Uhrenholt A/S

Business Coaching & Consulting Website
https://foodcareer.dk

