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Als Database Marketeer ben je primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze Product Data en de 
continue verbetering van onze systemen. In deze rol zorg je ervoor dat de data in onze systemen correct en 
up-to-date zijn en voel je je uitgedaagd het maximale uit de beschikbare data te halen. Je geeft gevraagd 
en ongevraagd advies aan je eigen én overige afdelingen. 

Database Marketeer

A C Q U I S I T I E  N A A R  A A N L E I D I N G  V A N  D E Z E  V A C A T U R E  W O R D T  N I E T  O P  P R I J S  G E S T E L D

Matrix Fitness
Meer weten over Matrix Fitness, de dochteronderneming van het internationale Johnson Health Tech. gevestigd 
in Taiwan? Bekijk dan onze websites:

Jouw sportieve uitdaging:
Jij houdt je onder ander bezig met het invoeren en bewerken van onze Product Data, het opstellen van rapportages en het adviseren van het 
Product Management, Marketing en Sales team. 
Je verbetert en corrigeert de data en bent verantwoordelijk voor de kwaliteit ervan. Ook voor systeemaanpassingen draai jij je hand niet om, 
het internationaal schakelen tussen Taiwan en Amerika zie jij als een uitdaging. Vragen vanuit het team? Jij beantwoordt deze op basis van je 
analyses en kan aantonen waarom er bepaalde keuzes worden gemaakt. Naast het adviseren is het standaardiseren, efficiënter maken en ver-
beteren van de productprocessen een onderdeel van jouw functie. Kortom, een veelzijdige internationale functie die ons Product Management 
team naar een nóg hoger level gaat brengen!

De ideale kandidaat:

• Heeft HBO werk/denkniveau met een bedrijfskunde 
(informatica), data/marketing achtergrond;

• Vindt het leuk om met (internationale) afdelingen te schakelen;
• Heeft minimaal 2 jaar relevante werkervaring;
• Heeft ruime ervaring met Excel, CRM en SAP systemen
• Heeft goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal;

• Is proactief, zelfsturend en heeft een grote 
mate van verantwoordelijkheid;

• Heeft ervaring in het genereren van rapportages en analyses
• Bezit de mentaliteit van een topsporter, je gaat ervoor!
• New media
• Communicatiewetenschappen

Je kunt bij ons rekenen op:

• Een goed arbeidsvoorwaardenpakket binnen 
een internationale werkomgeving;

• Vrijheid en verantwoordelijkheid, de basis van onze Matrix Mentality!;
• De juiste middelen om je functie uitstekend uit te kunnen oefenen;
• Een inspirerend en enthousiast team; 

• Een job bij de leukste en snelst groeiende 
fitnessorganisatie van de Benelux;

• Gratis fitnessfaciliteiten;
• Veel ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën.

Dit is Matrix Fitness: 
Matrix Fitness is gevestigd in Houten en is de snelst groeiende leverancier van professionele fitnessapparatuur in Nederland. 
Onze toestellen staan bij fitnesscentra, sportscholen, fysiotherapeuten, onderwijsinstellingen, hotels en topsport accommodaties. 
Ook vele topsporters trainen op Matrix apparatuur. Ons bedrijf kenmerkt zich door een sportieve en informele werksfeer. 
En bij ons mag je ook nog eens sporten tijdens werktijd. Hoe tof is dat?!

Reageren:  
Ben jij enthousiast geworden na het lezen van de vacature? Reageer dan snel en stuur jouw motivatie en CV naar hrm@matrixfitness.nl.
Wil je meer weten over deze stage? Neem dan gerust contact op met Merel Wijnia (Teamleader Product Management), bereikbaar via telefoon-
nummer 030 - 244 54 35.


