PowerSlim is een jonge, ambitieuze en dynamische organisatie met een duidelijke
missie en visie richting de toekomst. De afgelopen tien jaar is PowerSlim uitgegroeid
tot een succesvolle internationale onderneming met meer dan 40 enthousiaste medewerkers en ruim 400 voedingscoaches in Nederland, België en Duitsland. PowerSlim is
gevestigd in St Oedenrode (bij Eindhoven) en is een B2B-organisatie waarbij de mens,
ontwikkeling en groei centraal staan. Met de kernwaarden; Samen, Ambitieus,
Betrouwbaar en Kwaliteit maakt PowerSlim dagelijks haar beloftes waar richting ruim
400 voedingscoaches. Via deze coaches ondersteunt en adviseert PowerSlim
duizenden enthousiaste mensen die een gezonde en bewuste leefwijze nastreven.
Met 40 gedreven collega’s, zoekt PowerSlim de groei op en heeft zich ten doel
gesteld om haar succesformule zowel nationaal als internationaal verder uit te breiden.
Om deze groeiambitie waar te maken zoeken wij voor PowerSlim een:

LINKX HR ZOEKT VOOR POWERSLIM:

FUNCTIONEEL BEHEERDER
STABIELE FACTOR BIJ POWERSLIM

DE FUNCTIE
Je bent verantwoordelijk voor de continuïteit en het optimaal functioneren van de Exact-omgeving binnen PowerSlim. Exact ondersteunt de financiële, logistieke, event-, opleidings- en CRM-administratie en
is daarmee cruciaal voor het optimaal realiseren van de doelstellingen binnen de (internationaal) groeiende organisatie. Door deze groei stel je jezelf de vraag hoe de systemen op pragmatische wijze dienend
kunnen zijn aan de veranderende organisatie zodat deze de groei en het blijvend gebruikersgemak kan
faciliteren. De excelsheets zijn deels al vervangen, maar worden onder jouw betrokken visie en inzichten
ingebouwd in Exact. Je adviseert de organisatie gevraagd en ongevraagd over de in te zetten tools. Je
rapporteert aan de Manager Operations.
JE PROFIEL
Je bent een stabiele factor binnen de wereld van de FMCG. Je hebt een Hbo-opleiding in de richting Bedrijfskunde, Bedrijfskundige Informatica of Informatiemanagement. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare
ervaring in en succes met het opzetten en uitbouwen van processen binnen Exact Globe/Synergy. Je hebt
ervaring met het inrichten, bewerken en onderhouden van databases, selectie- en data-analyse tools. SQL
(Reporting Services en Orbis Taskcenter) kennen geen geheimen voor je. Je rapportages stel je op in MS
Reports. Je bent een stabiele factor en weet vanuit je ervaring en gerealiseerde vraagstukken in een groeiende organisatie juist die tools in te richten die de organisatie verder helpen. Kennis van de Nederlandse
en Engelse taal is vanzelfsprekend.
POWERSLIM BIEDT
een nieuwe uitdaging binnen een enthousiast, jong team van gedreven professionals waar een prettige,
ambitieuze en informele werksfeer heerst en de teamspirit met een gezamenlijke ‘can do-mentaliteit’ zeer
zeker aanwezig is. Je bent een bouwer die het fundament verder kan verstevigen en je krijgt de kans je
stempel te drukken op de vernieuwing van de organisatie. De arbeidsvoorwaarden zijn uitdagend.
SOLLICITEREN?
Graag ontvangen we je cv en motivatie via imke@linkxhr.nl. LINK X HR Management begeleidt PowerSlim
in deze procedure. Vanzelfsprekend worden je gegevens vertrouwelijk behandeld conform de actuele
wetgeving. Wil je eerst meer informatie? Bel dan met Imke Segers 06 – 513 68 465. Informatie over de
organisatie kun je vinden via powerslim.nl.

imke@linkxhr.nl

linkxhr.nl

