Hearthside Europe in Leerdam is een internationaal opererende, succesvolle en
toonaangevende producent van nutritionele voedingsrepen. Het modern ingericht en sterk
geautomatiseerd bedrijf werkt voor afnemers in de gehele wereld. Hearthside Europe
onderscheidt zich daarbij door een hoge graad van expertise op het gebied van exclusieve
receptuur voor o.a. dieet-, sport- en functionele food-repen. Bij Hearthside Europe werken ruim
250 medewerkers en het bedrijf is sterk groeiend. Hearthside Europe is onderdeel van het
Amerikaanse Hearthside Food Solutions en werkt volledig op B2B basis.
Heb jij een passie voor de kwaliteit van (big) data en informatiebeheer? En ben jij in staat om onze
bedrijfsvoeringsystemen optimaal te laten functioneren?

Business Process & Data Specialist
40 uur per week

De functie
Je bent vooral bezig met het verbeteren van de stamdata en de gebruikersfunctie ter ondersteuning
van de ‘end-to-end- bedrijfsprocessen. Daarnaast draag je zorg voor dat er op de juiste wijze gebruik
wordt gemaakt van SAP. Hiervoor zet je projecten op en leid je deze. Tevens zorg je ervoor dat de
gebruikers getraind worden.
De werkzaamheden die hierbij horen zijn o.a.:
• Het uitschrijven, valideren met de business en onderhouden van de ‘end-to-end’
bedrijfsdocumentatie;
• Het definiëren, onderhouden en delen van business (SAP) best practises;
• Het implementeren en continu verbeteren van de stamdata conform de door de
moederorganisatie in de US gestelde richtlijnen;
• Het onderhouden en verbeteren van bestaande rapportages;
• Projectmanagement gerelateerd aan de betreffende business cases.
Jouw profiel
Met jouw analytische vermogen en communicatieve vaardigheden, is dit voor jou de ideale baan. Jij
bent klantgericht en werkt graag resultaatgericht. Tevens ben je iemand die kansen ziet tot verbetering
en zelfstandig werkzaam kan zijn. Daarnaast herken jij je in de volgende profielschets:
• Afgeronde bachelor- of masteropleiding op het gebied van Informatica;
• Kennis van en ervaring met MS-Office en SAP;
• Bewezen kennis van en ervaring met projectmanagement;
• Kennis van en ervaring met bedrijfsprocessen.
Wij bieden
• Dynamische baan in een leuk en enthousiast team;
• Uitzicht op een vast contract;
• 25 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband;
• Vaste eindejaarsuitkering ter hoogte van 3%;
• Zeer gunstige pensioenpremie regeling;
• Ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden.
De procedure
Wij hechten er waarde aan om een elkaar goed te leren kennen alvorens we ‘ja’ tegen elkaar gaan
zeggen. Als het kennismakingsgesprek positief is verlopen volgt er nog een gesprek. Voorafgaand
aan dit tweede gesprek doe je ook een digitale test, die betrekking heeft op jouw normen en waarden.
Wij gaan immers voor de beste match met onze collega’s.

Interesse gewekt?
Wil je aan de slag in een ambitieus en exclusief bedrijf? En zo meebouwen aan een
snelgroeiende organisatie? Stuur dan je CV en motivatie naar recruitment@hearthsidefoods.nl.
Wil je eerst meer weten? Bel dan naar Dagmara Alderliesten via telefoonnummer 088-6330499.

NB. Een social media screening maakt deel uit van de werving & selectie procedure.

