Meat&More is een snelgroeiend voedingsbedrijf gespecialiseerd in vlees. De hoofdzetel van het bedrijf ligt in Aalter,
waar de productie, logistiek en administratie zijn gecentraliseerd. Daarnaast heeft Meat&More 2 winkelformules –
Buurtslagers en Bon’Ap – met meer dan 160 verkooppunten in heel Vlaanderen. In totaal werken er ruim 1200 mensen
bij de groep Meat&More. Omdat we blijven groeien, zijn we voortdurend op zoek naar vers talent.

IT Data Officer
Functie
Een gezonde mix tussen eigen ontwikkelingen en marktleidende technologieën om onze productieketen en meer
dan 160 verkooppunten optimaal te ondersteunen.
Een twintigkoppig team, waarvan de helft verantwoordelijk is voor de analyse, ontwikkeling en integratie van onze
softwarepakketten.
We rekenen op jou voor volgende opdrachten:
• Je analyseert de informatiebehoeften van onze volledige organisatie en bepaalt samen met de afdelingen de
prioriteiten.
• Samen met je collega's bepaal je hoe welke data gedigitaliseerd zal worden.
• Je staat in nauw contact met de andere afdelingen en ondersteunt hen bij hun vragen naar informatie.
• Je beslist mee hoe ons globaal businessintelligencelandschap verder wordt uitgebouwd.
Profiel
Je bent geboeid door digitalisering en je hebt reeds enkele jaren op de teller in een businessintelligence-omgeving.
Samenwerking en communicatie zijn cruciaal.
• Om de vele initiatieven en projecten tot een goed einde te brengen, kan je rekenen op je collega's, en zij op
jou.
• De verschillende afdelingen binnen Meat&More steunen op jou om hen te informeren en vooruit te helpen.
Je bent nieuwsgierig naar de processen en taken van alle afdelingen binnen onze organisatie zoals de complexe
productieprocessen, logistiek, verkoop en marketing.
Met een masterdiploma of een professionele bachelor in een IT, wetenschappelijke of economische richting ben je
vast en zeker voldoende gewapend om ons team te versterken.
Aanbod
Een boeiende voltijdse functie van onbepaalde duur in een bloeiend voedingsbedrijf dat investeert in talent. Als
winnaar van de nationale Talent Mobility Award is het vanzelfsprekend dat we echt geïnteresseerd zijn in onze
medewerkers. Een gezond evenwicht tussen jouw werk- en privéleven, met ruimte voor doorgroei en professionele
ontwikkeling, is ons einddoel. Respect, passie, open communicatie en teamgeest zijn evidente waarden, maar we
willen het verschil maken met onze kernwaarden: productieve gedienstigheid, discipline en teamwork.
Is dit een job op jouw maat?
Overtuig ons en solliciteer online.

