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Top 5 vacatures

1.   Data Analist

2.   Data Engineer

3.   Business Intelligence

4.    Data Scientist

5.    Business analist

153
Basic

vacatures

Fulltime
(34 uur of meer

per week)
Parttime

(34 uur of minder
per week)

264

28
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De juiste aandacht besteden aan data is essentieel 
voor organisaties. Niet alleen heeft de data waarde 
voor marketing, service en alle andere processen. 
Er moet ook aandacht zijn en blijven voor de eisen 
die aan data worden gesteld, veelal vanuit wet- en regelgeving 
of interne policies. Deze eisen, denk aan kwaliteit, juistheid, 
definitie, herleidbaarheid en andere vormen van Data Governance, 
worden gesteld om te zorgen dat data zonder risico’s kan worden 
gebruikt. Als Business Consultant Data Management Governance 
is jouw focus gericht op deze vorm aandacht voor data. Je vertaalt 
de eisen die aan data worden gesteld naar een praktische en 
pragmatische invulling voor onze klanten. Met de inbreng van jouw 
kennis en competenties en in samenwerking met de stakeholders
 en inhoudelijk specialisten bij onze klanten, ontwikkel je een 
raamwerk voor een transparant en gecontroleerd datalandschap.

Het opzetten van jaarplannen per groep en channel op basis strategische pijlers; 
Pre- forecasting op het gebied van verkoop, voorraden, markdown, marge, retouren, prijs en rendement; 
New business ideeën uitwerken in een business case en opvolgen indien nodig; 
Verbeter management; wat kunnen we er aan doen om channels beter te maken; 
Signaleren en initiëren van commerciële kansen en acties binnen de channels; 
Aanspreekpunt externe partijen voor omzetplanningen, voorraden en acties; 
Dagelijkse analyseren van verkoopresultaten op de verschillende online kanalen; 
Het maken van channel analyses en deze vertalen naar concrete acties. : 
 HBO/WO werk en denkniveau en ervaring met bovenstaande taken; 
Zeer goed cijfermatig inzicht en analytisch denkvermogen; 
 Pro-actieve werkhouding; 
Commercieel inzicht, Communicatief vaardig, overtuigingskracht en assertiviteit is hierbij belangrijk; 
Initiatiefrijk, flexibel en prioriteiten kunnen stellen; 
Servicegericht en teamplayer; 
Stressbestendig, gedreven en enthousiast; 
Affiniteit met mode en retail. 

Vraag het een van onze medewerkers en 
ze vertellen je waarschijnlijk dat werken bij KVL
 voelt alsof je deel uitmaakt van een familie. Dat
 komt omdat we onze nieuwe collega’s in de eerste plaats 
selecteren op hun persoonlijkheid. Dan pas op 
hun kennis en ervaring. We vinden het namelijk leuk 
om met elkaar samen te werken, kennis te delen, elkaar 
te inspireren of een kop koffie, spaatje, biertje of een glas wijn te drinken. 
Dat doen we dan ook regelmatig op ons spiksplinternieuwe 
hoofdkantoor in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. 
En zelfs in tijden van corona weten we elkaar 
te vinden via creatieve Meet Sessies of digitale 
vrijmibo’s. We zijn een platte organisatie die 
erg gericht is op zelfsturing, eigen initiatief, 
continue verbetering en op het realiseren van 
meetbare en zichtbare resultaten bij onze klanten 
en binnen onze eigen organisatie. Zin, 
wil, energie en drive om zelf te groeien 
en om actief mee te bouwen aan ‘the next 
level’? Dan zijn wij misschien wel 
het juiste bedrijf voor jou.
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