
Functie:
Als Data Entry Planner analyseer je het werk dat via tickets binnenkomt, koppel je er een prioriteit aan en stel je 
een planning op voor jezelf en je vijf collega’s bij Team Data. Bovendien denk je mee na over verbetering van 
bestaande processen, sta je open voor vernieuwing en ben je goed met cijfers.
Het is erg belangrijk dat je naast een goede planner ook een goede collega bent. Je toont initiatief, steekt de 
handen uit de mouwen en weet je collega’s te motiveren met een no-nonsense aanpak.

Jij…
 ● bent een echte team player. Je werkt samen met en luistert naar je collega’s. Je  stuurt en motiveert  

 waar nodig.
 ● spreekt vloeiend Nederlands en Engels.
 ● beschikt over een A2-denkniveau en bent geboeid bent door dataprocessen.
 ● weet hoe je met Microsoft Excel en ander spreadsheet programma’s moet werken. Ook de rest van het  

	 Microsoft	Office	pakket	is	voor	jou	geen	onbekende.
 ● bent assertief en durft voor je mening uitkomen.
 ● kijkt niet op tegen deadlines. 
 ● hebt verantwoordelijkheidszin. Als Data Entry Planner bepaal jij de prioriteiten voor jezelf en je team.
 ● bent stressbestendig. Het is belangrijk dat je het hoofd altijd koel kan houden, ook tijdens de drukste  

 periodes van het jaar (maart-april-mei).

Het zou helemaal geweldig zijn als je ook…
 ● over basiskennis elektriciteit beschikt. Je zal namelijk een pak technische termen tegenkomen.
 ● ervaring hebt met Product Information Management (PIM) systemen.

Wij bieden jou...
 ● een voltijdse job, bestaande uit 38 ‘glijdende’ uren.
 ● een correct loon, aangevuld met maaltijdcheques, ecocheques, een eindejaarspremie en af en toe de  

 nodige ontspanning om wat stoom af te laten.
 ● groepsverzekering bij vaste indiensttreding.
 ● de kans om je verder te ontwikkelen, via cursussen, producttrainingen, seminaries, online opleidingen, …
 ● een aangename werksfeer met leuke collega’s.

Denk jij dat jij de man/vrouw bent voor deze job? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten via jobs@dmlights.be.

Data Entry Planner
Dagelijks sluist ons Data Team tonnen gegevens 
naar onze website: productgegevens, prijsupdates, 
beeldmateriaal, … Om het overzicht te bewaren en de 
verdeling van het werk optimaal te laten verlopen, zijn we 
op zoek naar een Data Entry Planner. 


