
Voor het hoofdkantoor ’s-Hertogenbosch zijn wij op zoek naar een
SPS B.V. is een producent en leverancier van verf, 
sierpleister en aanverwante producten. Het bedrijf 
heeft meer dan 40 jaar ervaring in het ontwik-
kelen, produceren en verkopen van producten 
voor de doe-het-zelver en professional (nationaal 
en internationaal). Naast private labels voor de 
doe-het-zelf markt en professional, timmert het 
bedrijf succesvol aan de weg met de merken SPS 
en Finess.
 
Flexibiliteit, hoge klantgerichtheid en een uitstekende 
relatie en samenwerking met partners staat bij 
SPS B.V. hoog in het vaandel. De cultuur is samen 
te vatten als no-nonsense, informeel en collegiaal. 
Er is veel ruimte en waardering voor eigen initiatief 
en de besluitvormingslijnen zijn kort.
 
SPS B.V. is onderdeel van de Rust-Oleum Europe 
groep, met bekende merken die marktleiders zijn 
op het gebied van verven, coatings en afdichtingen. 
De groep bestaat uit ondernemingsgezinde bedrijven, 
die de kracht van het samenwerkingsverband com-
bineren met de flexibiliteit van kleinere operationele 
eenheden. Rust-Oleum Europe is onderdeel van RPM Inc.

FUNCTIE
In deze functie ben je verantwoordelijk voor alle masterdata binnen alle omgevingen van de SPS groep. 
Je voornaamste taken zijn:
- Het registreren van klant en leveranciersgegevens, zoals NAW gegevens, condities, levervoorwaarden,  
 prijzen en artikelverwijzingen;
- Het beheren van de artikelstamdata, invoeren nieuwe gegevens alsook het up-to-date houden van de  
 bestaande data;
- Het beheren van productdata in externe applicaties zoals GS1 en EZ-base;
- Het aanleveren van data voor bijvoorbeeld de aangifte bij het afvalfonds (verpakkingen); 
- Het actief meedenken in het verbeteren van processen om het databeheer in de onderneming 
 te optimaliseren;
- Het opstellen van analyses en (controle) rapportages.
 In deze functie rapporteer je aan de IT Manager.

FUNCTIE-EISEN
Je beschikt over een afgeronde opleiding op HBO-niveau (bedrijfseconomie of bedrijfskunde) en hebt bij 
voorkeur 3-5 jaar relevante ervaring in een vergelijkbare (internationale) omgeving. Je hebt een uitstekende 
beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Je gaat zeer accuraat en analytisch te werk, waarbij je 
daadkrachtig en hands-on optreedt. Van het proactief organiseren, projectmatig werken en het neerzetten 
van resultaten krijg je energie, waarbij je processen kunt doorgronden en kunt vertalen naar procedures en 
borgen in systemen. Je bent flexibel, klantgericht, punctueel, communicatief, zelfstandig en stressbestendig.

INTERESSE
Stuur je sollicitatiebrief met uitgebreide CV naar SPS B.V., Afdeling Personeelszaken, t.a.v. Ingrid Kruijsen, 
Postbus 39, 5201 AA  ’s-Hertogenbosch of via email: i.kruijsen@spsbv.com. 

Voor meer informatie kun je kijken op onze website: www.spsbv.com.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

MASTER DATA BEHEERDER     m/v
full time


