
WE ARE HIRING 
 

Master Data Administrator   

 

 

 

. 
 

BEDRIJF 

PWG  
 

LOCATIE 

Waregem 

 
OVER ONS 
 
Pollet Group met hoofdzetel in Waregem, heeft 
vestigingen in 17 landen en is actief binnen 3 
segmenten: de sector van waterbehandeling, 
de zwembadwereld en de medische industrie. 
Pollet Water Group bundelt 28 bedrijven actief 
in waterbehandeling. Pollet Pool Group 
bewerkt de markt van zwembadbouwers met 9 
distributiefirma’s en 2 fabrikanten. Pollet 
Medical Group bestaat uit in totaal 6 
gespecialiseerde medisch georiënteerde 
bedrijven. Samen telt de groep zo’n 1850 
medewerkers. 

 

WAT HOUDT DE JOB IN? 

De Master Data Administrator is verantwoordelijk voor het up-

to-date houden van de centrale database van Pollet Water 

Group mbt materialen, leveranciers en prijzen.   

• Je bent verantwoordelijk voor de data input in het 
ERP-systeem (Axapta). 

• Je behoudt steeds een overzicht van de status van 
deze informatie en neemt actie waar nodig.  

• Je bouwt een duurzame relatie op met de interne 
klanten (zusterbedrijven) en met leveranciers én 
treedt met hen in contact voor het verkrijgen van 
bepaalde info. 

• Je ondersteunt in de rapportering van de data. 

• Je start op in Axapta3 en werkt actief mee aan de 
geplande transitie naar D365.  

• Je bent het eerste aanspreekpunt voor vragen mbt 
master data vanuit de verschillende zusterfirma’s 
(wereldwijd).  

• Je rapporteert aan de Procurement Manager van de 
groep.  
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PWG  

Textielstraat 13 

8790 Waregem 

 

WAT BIEDEN WIJ JOU 
 

Een aantrekkelijk salarispakket conform jouw 

ervaring. 

 

Ons bedrijf is vlot bereikbaar op 3 km van de afrit 

E17/Deerlijk en 3km van de afrit E17/Waregem. 

 

We bieden jou een afwisselende en uitdagende 
job in een no-nonsense en dynamisch bedrijf 
waar teamspirit centraal staat en waar 
ondernemerschap en initiatief nemen worden 
gestimuleerd. Je vervoegt tevens een warm 
internationaal bedrijf met oog voor zijn 
medewerkers en zijn klanten. 
 

PROFIEL 

• Je hebt een bachelor diploma of gelijkwaardig door 
ervaring. Bij voorkeur heb je ook een relevante 
ervaring binnen een soortgelijke functie. 

• Pas afgestudeerd? Ook jij kan in aanmerking komen! 

• Je bent communicatief en hanteert een proactieve 
aanpak.  

• Je bent analytisch sterk en kan vlot met een ERP-
pakket werken (Axapta of O365 is een pluspunt). 
Bovendien heeft excel weinig geheimen voor jou of 
ben je in staat je hier snel in te bekwamen. 

• Je werkt nauwgezet en komt afspraken na.  

• Je hebt een uitstekende kennis van Nederlands en 
Engels én een basiskennis Frans. 

• Je bent voltijds of 4/5de beschikbaar.  
 

 

 

LET’S MEET 

Stuur je C.V. en motivatiebrief naar 
jobs@polletgroup.com 

 
Meer info? Neem een kijkje op: 
www.polletwatergroup.com 
 

 


