WERKEN IN EEN HECHT EN GEDREVEN
TEAM? SOLLICITEER!
Plein.nl groeit waardoor het huidige team wel wat hulp
kan gebruiken. Plein.nl is de grootste online winkel
op het gebied van verzorgingsproducten voor jezelf, je
gezin, je huisdier en het huishouden. We zijn een sterk
groeiend en gezond bedrijf. Binnen Plein hebben we
een informele bedrijfscultuur met korte lijnen.
Er heerst een echte ondernemerssfeer, waardoor je de
mogelijkheid hebt veel dingen uit te proberen en eigen
te maken. Het kantoor en distributiecentrum bevinden
zich in de omgeving van Utrecht en je komt te werken
op de marketingafdeling in Houten.

FUNCTIE

VACATURE
DATA
ANALIST

Je bent een enthousiaste data analist die van uitdagingen houdt en begrijpt dat data gedreven werken
voor elke afdeling en project essentieel is. Je bent
verantwoordelijk voor het structureel samenbrengen
van data uit alle gegevensbronnen binnen het bedrijf
in één centraal data warehouse. Daarnaast ben je
in staat om deze gegevens tot relevante inzichten te
vertalen. Als data analist ben je de spil in het bedrijf
en zul je vraagstukken krijgen en richting gaan geven
aan alle afdelingen. Hierbij kun je denken aan een
vraag van het salesteam om een dashboard te maken
met Microsoft Power BI waar we de inhouse-shares
van alle merken gemakkelijk inzichtelijk maken. De
volgende dag kan marketing je vragen een uitdraai
te maken van alle postcodes die het eerste half jaar
besteld hebben om zo de verspreidingsgebieden
van de folders te optimaliseren. Bij Plein staat de
data afdeling nog in de kinderschoenen waardoor je
veel ruimte krijgt om je eigen invulling te geven aan
het structureren en analyseren van data. Je direct
leidinggevende is de marketing manager van Plein.
Daarnaast werken we met senior freelance analisten
en een slim online marketing bureau samen.

	
Je hebt kennis en ervaring met analyse program-

ma’s als R of SPSS
	
Je hebt kennis van de actuele Business Intelligence
tools en technieken
Je bent analytisch, pro-actief en resultaatgericht

JE KRIJGT ER OOK WAT VOOR TERUG!
	Snel veel verantwoordelijkheid
	Alles om te werken: laptop, software, trainingen
	Mogelijkheid tot volgen van relevante opleidingen
	Marktconform salaris, bijdrage pensioenpremie,

reiskostenvergoeding
	Heel veel ruimte voor creativiteit
	Elke dag een verse lunch van Bianca
	Al onze producten met personeelskorting
	Fijne collega’s en een leuk jong team waar je veel
kan leren

CONTACT
We kijken uit naar je motivatie en CV per email:
personeelszaken@plein.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet
gewenst en daaraan verbonden sollicitaties worden
niet in behandeling genomen.

WIE BEN JIJ?
	Je hebt HBO/WO werk- en denkniveau
	Je hebt een datagerelateerde studie afgerond zoals

econometrie of bedrijfswiskunde
	Je hebt ervaring met een database taal zoals MySQL,
Excel (vba), Python
	Je weet hoe je een data warehouse moet beheren
en structureren

Thuis in verzorging

