Data Specialist

Bij Etrias Lifestyle Stores zijn we continu bezig met het optimaliseren van bestaande webshops en het openen van
nieuwe webshops. We willen nog beter worden in wat we doen en nog meer groeien op de (inter)nationale markt.
Dit doen we met een jong, internationaal team die we graag zouden willen versterken met een nieuwe collega voor
ons team.
Als Data Specialist draag je een grote verantwoordelijkheid voor het productaanbod van Etrias. In deze rol zul je de
schakel worden tussen de inkoop- en contentafdeling. Etrias koopt op jaarbasis voor miljoenen euro´s in. In dit
proces werken we met meer dan 400 leveranciers en met budgetten tussen de €3.000,- en €250.000,- per afspraak.
Om een verantwoorde order af te geven baseren wij deze inkoop op basis van data die voorafgaand wordt
geanalyseerd.
Na het plaatsen van een inkooporder hebben wij informatie vanuit de leverancier nodig om een order te kunnen
verwerken zodra deze wordt uitgeleverd. Zaak is dus dat deze informatie op tijd is ontvangen en voorbereid. Aan de
hand van de aangeleverde informatie bereiden de collega's van content de collectie(s) voor en kunnen we het
verkoopseizoen starten! Tijdens het verkoopseizoen is het belangrijk om te bij te sturen op doorverkoop cijfers, die
wekelijks worden uitgedraaid.
Etrias heeft een gigantisch productaanbod en jij zorgt er mede voor dat abstracte data wordt omgezet in zichtbare
resultaten! Jij bent dus niet bang om je handen te branden aan een enorme berg data. Je zult snel resultaat zien van
je werkzaamheden aangezien je data verzamelt, analyseert en direct omzet in bruikbare content. In deze rol krijg je
al snel veel verantwoordelijkheden en draag je zorg voor geoptimaliseerde productaanbod van al onze shops. Het
dagelijks blijven verbeteren en optimaliseren van onze organisatie is je drijfveer, jij zorgt er op die manier voor dat
we kunnen blijven groeien!

Wie zijn wij?
Etrias Lifestyle Stores is ruim elf jaar geleden opgericht door drie studenten. Tijdens een gezamenlijke studiereis naar
Moskou kwamen ze op het idee om online consumentenartikelen te gaan verkopen. Sinds 2011 is dit een fulltime
bezigheid geworden. Inmiddels is de focus volledig gericht op het online verkopen van hoogwaardige
consumentenartikelen. In ons zeer uitgebreide assortiment verkopen we producten van gerenommeerde merken
zoals: Patagonia, Arc’Teryx, Dr. Martens, Le Creuset en nog veel meer!
Etrias Lifestyle Stores wordt gekenmerkt door een platte organisatiestructuur. Op de werkvloer heerst er een
informele werksfeer waar we met een jong, internationaal team dagelijks werken aan het verbeteren van onze
tientallen webshops in Nederland, Duitsland, Frankrijk en de UK. Binnen Etrias wordt initiatief nemen beloond en
krijg je veel vrijheid om je verantwoordelijkheden uit te voeren. Elke vrijdag houden we een kleine borrel met het
hele team. Daarnaast organiseren we meermaals per jaar personeelsuitjes waar het begrip ´borrelen´ regelmatig van
een nieuwe dimensie wordt voorzien! ;)

Wie ben jij?
Je hebt (minimaal) een HBO diploma op zak, bent ambitieus, analytisch, kan kennis goed absorberen en bent
resultaatgericht. Je bent iemand die ervan houdt om zich vast te bijten in data en je bent kundig met Excel. Je wordt
blij van een dynamische omgeving waarbij processen continue verbeterd worden. Je durft hieraan je steentje bij te
dragen en bent niet bang om initiatief te nemen en input te geven. Je bent daarnaast flexibel, vrolijk en energiek.
Iemand die een goede toevoeging is voor ons team!
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Wat we vragen:

Wat we bieden:

• Minimaal HBO werk- en denkniveau
• Gestructureerd, accuraat en resultaatgericht
• Analytisch vermogen
• 0 tot 3 jaar werkervaring
• Ervaring met Microsoft Excel

• Een marktconform salaris
• Voldoende vakantiedagen om je geld weer uit te geven
• Doorgroeimogelijkheden
• Een baan bij een van de snelst groeiende bedrijven van NL
• Flexibele werkgever

Wil jij je verder ontwikkelen? Deel uitmaken van een jong, dynamisch en snelgroeiend bedrijf?
Word jij onze Data Specialist? Neem dan contact op met Kennard ten Thij en stuur je CV en motivatie in PDF vorm
naar kennard@etrias.nl.
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