
 
 

Vacature Medewerker productinformatie   
32 tot 40 uur   

Standplaats: Hengelo   
   
  

Ben jij diegene die ervoor zorgt dat collega’s en klanten met één druk op de knop de juiste informatie naar 
voren krijgen? Wil jij een belangrijke rol spelen binnen een dynamisch, sociaal familiebedrijf door de kwaliteit 
van de productinformatie te bewaken? Dan zijn wij op zoek naar jou!   
   
Dit zijn wij   
Morssinkhof Groep is het moederbedrijf van diverse productie- en handelsondernemingen. Met vijf eigen 
productielocaties zijn wij fabrikant en leverancier van betonnen GWW- en sierbestratingsproducten die 
via Morssinkhof Infra worden verkocht. Met Brinkman baksteencentrum leveren we straatbakstenen en 
gevelstenen voor de zakelijke markt. Met onze handelsonderneming TuinVisie leveren we tuinmaterialen voor 
de consumentenmarkt via een netwerk van dealers en hoveniers. En met onze dochteronderneming   
Decor Son produceren we onder andere wanddecoratiematerialen, consumentenverpakkingen zanden 
& siergrinden en zijn we de groothandel voor de DHZ-branche. Binnen ons totale bedrijf werken ruim 300 
medewerkers.   
   
Bij Morssinkhof Groep beheren we alle productinformatie vanuit één centrale plek, een 
datamanagementsysteem. Dit systeem noemen we SPOT, de Single Point Of Truth. Het systeem voedt al 
onze kanalen zoals onze websites, portalen en datafeeds. Als medewerker productinformatie werk je nauw 
samen met de productmanager en zorg je ervoor dat alle relevante productinformatie beschikbaar is voor onze 
communicatiemiddelen. Hiervoor verrijk je de productinformatie van nieuwe artikelen en controleer je de 
productinformatie van bestaande producten. Dankzij jouw nauwkeurige manier van werken, is onze 
productinformatie altijd volledig en foutloos. Daarmee zorg je ervoor dat onze producten online goed vindbaar 
zijn en dat onze klanten eenvoudig het gewenste product kunnen selecteren.   
   
Dit ben jij   

• Je hebt minimaal mbo+ werk- en- denkniveau.   

• Je hebt aantoonbare werkervaring in een soortgelijke databeheerfunctie.   

• Je hebt uitstekende kennis van Microsoft Excel.   

• Je werkt nauwkeurig, want onze klanten verwachten foutloze informatie.   

• Je bent proactief en ijzersterk in coördineren, waarmee je zorgt dat je op tijd aan de benodigde 
informatie komt.   

• Je stelt duidelijke prioriteiten en zorgt dat er op drukke momenten nooit aan kwaliteit ingeleverd 
hoeft te worden.   

• Je bent een prettige en professionele gesprekspartner voor collega’s, leveranciers en partners.   
   
Dit is jouw beloning   

• Een nieuwe uitdaging bij een platte organisatie waar je bij iedereen mag binnenlopen.   

• Een creatieve, afwisselende baan met veel ruimte voor eigen inbreng in een gezellig team 
met zes medemarketeers.  

• De mogelijkheid om opleidingen en vakdagen te volgen om je kennis te blijven vernieuwen.   

• Salaris dat in overeenstemming is met het niveau van de functie en jouw werkervaring.    

• Zeer nette secundaire arbeidsvoorwaarden (onder andere 25 vakantiedagen en 12 adv-dagen, een 
goede pensioenregeling, 3,5% eindejaarsuitkering en diverse aantrekkelijke personeelsregelingen).    

 

Zin in een afspraak?   
Ben jij de accurate en proactieve topper die wij zoeken? Dan komen wij graag in contact met jou!   
Dit kan via e-mail aan de afdeling HR: hr@morssinkhof-groep.nl, of telefoon: 074 – 242 60 00. Voor vragen over 
deze vacature kun je contact opnemen met Cris Loohuis, manager marketing & communicatie, via 
telefoonnummer: 074 – 242 60 00 of per e-mail: c.loohuis@morssinkhof-groep.nl.    
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