Jet Import is één van de grootste distributeurs in de Benelux van premium dranken en healthy snacks, zoals Red
Bull, Fever-Tree, Desperados Heineken, Copperhead Gin, Armand de Brignac, Bionade, Vit-hit en Fulfil. En onze
West-Vlaamse onderneming blijft groeien, zowel in omzet als in merken in portfolio.
Vandaag is Jet Import uitgegroeid tot een volwassen bedrijf met meer dan 110 gemotiveerde medewerkers en
een sterk netwerk van toeleveranciers die elke dag het beste van zichzelf geven. Jet Import heeft haar plaats
verworven in retail, petrol en horeca. Met een jaaromzet van meer dan 145 miljoen en een jaarlijkse ‘double digit’
groei blijven we een onderneming in volle expansie.
Innovatie, kwaliteit, rentabiliteit, passie en gedrevenheid vormen de fundamenten van onze drive.
Om deze groei verder te realiseren is Jet Import op zoek naar een:

Data Analist

Functie
De Data Analist speelt een vooraanstaande rol in het maken en onderhouden van gecentraliseerde rapporten
over de globale business, alsook KPI rapportering. De Data Analist is verantwoordelijk voor het ontwikkelen,
coördineren en communiceren van deze rapporteringen.
Daarnaast zal de Data Analist optreden als de key user van de kernsystemen (Tableau + Salesforce), die
gerelateerd zijn aan zowel sales (incl. trade marketing) als CRM data. Deze analytische en georganiseerde
persoon zal niet alleen op maandelijkse basis een analyse van de business bezorgen, maar zal ook het team
bijstaan in ad hoc analyses en het ontwikkelen van presentaties ter ondersteuning van andere departementen.
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✓

Je behaalde een Masterdiploma, eventueel in combinatie met een succesvolle eerste werkervaring
Je hebt sterke analytische vaardigheden en een interesse in het gebruiken van data. Het is jouw visie om
departement data-driven te maken
Je beschikt over een grondige kennis van SQL en relationele databases
Ervaring met Tableau en/Of Sales Force is een plus
Je hebt een Innovatieve, oplossingsgerichte mindset
Je slaagt er vlot in om de ‘big picture’ te zien, mét behoud van oog voor detail
Je hebt communicatieve vaardigheden (N/E/F)
Je bent een loyale en integere teamplayer

Wat Jet Import te bieden heeft
Je komt terecht in een professionele omgeving waar jouw enthousiaste collega’s zorgen voor een aangename
werksfeer en bakken energie. Door je ondernemingszin krijg je heel wat kansen in verschillende snelgroeiende
markten. Vergeet zeker niet dat werken voor topmerken je een echte kick geeft.
We bieden je ook reële doorgroeimogelijkheden aan binnen een open bedrijfscultuur. Je inspanningen worden
beloond met een aantrekkelijk salaris, een bedrijfswagen, een smartphone en andere extralegale voordelen.

