
Data coördinator voor Your Wishes

Your Wishes groeit! Daarom zijn wij direct op zoek naar een data coördinator die ons team komt versterken. Ben jij sterk op het gebied 
van data-onderhoud, -koppelingen en -veiligheid en heb je affiniteit met de mode branche?  Heb jij goede kennis van ERP systemen, 
data-import en -export en ben je goed in Excel? Dan zijn wij opzoek naar jou!
Als data coördinator ben je verantwoordelijk voor het beheren en uitvoeren van de data flow binnen Your Wishes. Jij bent ijzersterk 
in het doorzien van data analyses en processen. Mensgericht, innovatief en verantwoordelijkheid zijn belangrijke waarden voor ons. 
Je werkt samen met het hele bedrijf, maar je kunt ook goed zelfstandig werken. Je durft initiatief en verantwoordelijkheid te nemen. 
Je draagt bij aan de strategie en groei van Your Wishes en geeft hier invulling aan. Wij geloven in ondernemerschap en bevlogen-
heid. Gezamenlijk werken we aan een optimale klantervaring. We werken met moderne technologie en staan open voor innovatie. 
Als data coördinator ben jij verantwoordelijk voor het invoeren, muteren en controleren van artikelen en klantgegevens in het ERP 
systeem. Dit doe je in samenwerking met je collega’s van sales en inkoop. Daarnaast draag je zorg voor het analyseren, rapporteren 
en waarborgen van de betrouwbaarheid van het systeem en bijbehorende koppelingen. Bovendien maak je samen met inkoop en 
sales marktvraag informatie op basis van kwantitatieve feedback en kwalitatieve feiten in een gedetailleerd optie plan dat zal worden 
overhandigd aan Design. Bijdrage aan het seizoensgebonden optieplan door het analyseren van prijspunten, omvang, breedte en 
diepte van de collectie. Het gezamenlijk opstellen van het sales en assortimentsplan, het analyseren van de verkoop resultaten en het 
in season managen van de categorieën. 

Your Wishes is een jong, snelgroeiend merk met mooie producten voor de kleintjes, waar de hipste mommy’s terecht kunnen. Wij 
hebben een eigen webshop en zijn wholesale leverancier aan gerenommeerde bedrijven. Daarnaast hebben we ook internationale 
ambities en breidt het aantal labels zich uit. Ons baby & kids merk bevat collecties die met passie worden ontworpen vanuit het Your 
Wishes HQ. Kwaliteit en exclusiviteit staan voorop. Check www.yourwishes.nl voor een blik op onze huidige collectie.
 
Werkzaamheden

• Je bent verantwoordelijk voor het beheer en ontwikkelingen van nieuwe rapportages in ons ERP systeem.
• Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en optimaliseren van het ERP systeem en de koppingen met logistiek. 
• Het maken en onderhouden van analyses van de omzet, markdowns, voorraden en marges. 
• Verbetert, standaardiseert en maakt dataprocessen efficiënter.
• Je bent verantwoordelijk voor het invoeren van data m.b.t. artikelen, inkooporders en voorraad. 
• Je stelt analyses en -rapportages, klantprofielen en -segmentaties en voorspellende modellen op ten behoeve van     
 inkoop, verkoop en voorraad beheren, om activiteiten effectiever te maken. 
• Je activeert en beheert Marketplaces.
• Je blijft op de hoogte van ontwikkelingen in de ERP- en data-branche t.a.v. updates en verbeteringen.
• Je verrijkt de database door relevante externe bronnen toe te voegen en koppelingen te leggen met de juiste e-com  
 mercetools.

Functie-eisen

• Je beschikt over HBO+ werk- en denkniveau;
• Je hebt minimaal twee jaar aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare functie. 
• Bij voorkeur heb je ervaring met het ERP systeem It’s Perfect. Daarnaast heb je ervaring met Bl tools. 
• Je beschikt over uitstekende kennis van Excel. Je bent dus analytisch, werkt zeer nauwkeurig. Ook bezit je een meer dan  
 gemiddeld cijfermatig inzicht.
• Je hebt bij voorkeur ervaring met en kennis van Marketplaces.
• Pro-activiteit is van belang en je weet prioriteiten te stellen. 
• Je bent communicatief en organisatiesensitief. Aangezien je regelmatig contact hebt met (internationale) klanten en   
 andere afdelingen.
• Je werkt graag resultaatgericht, zelfstandig en komt met eigen ideeën.
• Goede beheersing van de Nederlandse & Engelse taal in woord en schrift. Beperkt Duits en Frans is een pré. 
• Je bent stressbestendig en hebt geen 9-5 mentaliteit.

Wat bieden wij?
• Een veelzijdige, leerzame werkplek binnen de mode- en lifestyle branche.
• Een informele werkomgeving waar jouw inzet gewaardeerd wordt.
• Leuke collega’s en een prettige werkomgeving.
• Een groeiend bedrijf dat kansen biedt. 
 
Werklocatie: Goirle, omgeving Tilburg. 
Vereiste opleiding: Minimaal HBO werk-/ en denkniveau.
Soort dienstverband: Minimaal 24 -40 uur.
Contactgegevens: nadine@yourwishes.nl


