
ECK-BRIO, gevestigd te Hulshout, is een B2B groot-
handel met meer dan 27 jaar ervaring in de keuken- en 
badkamerwereld. Onze mensen vormen een sterk team 

dat elke dag het beste van zichzelf geeft. Omdat we blijven 
groeien en bloeien, zijn we op zoek naar  

een product data beheerder
om dit team nog extra te versterken. 

WIJ

ZOEKEN

EEN

PRODUCT DATA BEHEERDER

Op je lijf geschreven?
Stuur dan snel je CV samen met 
je motivatie door t.a.v. dhr. Hans 
Wicheler.

HansW@eck-brio.be
www.eck-brio.be

Magazijnenstraat 10
2235 Hulshout

Je sollicitatie wordt in alle  
discretie behandeld.

JOUW TAKENPAKKET:
• Je bent verantwoordelijk voor het opvragen, verwerken en  
wijzigen van productgerelateerde informatie  

• Je verrijkt de productgegevens in onze ERP-software en houdt ze mee up-to-date

• Je hebt regelmatig contact met andere afdelingen zoals IT, aankoop en marketing en biedt 
hen ondersteuning in het aanleveren van informatie en documentatie (opvragen foto- 
materiaal, aanleveren en opmaak van technische fiches, ...)

DE NIEUWE COLLEGA DIE WE ZOEKEN:
• is flexibel en kan goed in teamverband werken; je werkt immers nauw samen met andere 
afdelingen binnen de firma 

• communiceert vlot in het Nederlands maar kan zich ook behelpen in het Frans of in het 
Engels aangezien er met onze (buitenlandse) leveranciers gecommuniceerd moet worden om 
de nodige productinformatie te bekomen

• heeft een grote verantwoordelijkheidszin en werkt zeer nauwkeurig; correcte en volledige 
productdata zijn namelijk van essentieel belang voor het functioneren en het succes van onze 
organisatie!

• kan vlot overweg met Excel en andere Microsoft office pakketten, neemt initiatief en heeft bij 
voorkeur affiniteit met keukentoestellen en badkamerartikelen

• genoot bij voorkeur een administratieve opleiding, heeft een Bachelor denkniveau en/of 
heeft ervaring in een soortgelijke functie

WIJ BIEDEN JOU:
• een voltijds contract in een 39-uren week 

• een gemoedelijke, familiale bedrijfssfeer met superfijne collega’s :)

• een uitgebreide en afwisselende functie met mogelijkheid tot opleidingen

• een correcte verloning


