Promotions Assistant
in een wereld van luxe producten
ICI PARIS XL, onderdeel van de A.S. Watson Group, is dé luxe parfumerie van de
Benelux. In België is ICI PARIS XL meer dan 51 jaar marktleider op parfumeriegebied
met 125 winkels in België. Onze sterke punten zijn een breed assortiment,
persoonlijk advies, kwaliteit en aantrekkelijke prijzen. Als werkgever hebben wij veel
te bieden: een professionele en ambitieuze organisatie, een moderne werkplek en
betrokken en deskundige collega’s.
Voor het hoofdkantoor in Vilvoorde is ICI PARIS XL op zoek naar een nieuwe collega
“Promotions Assistant”.
De functie
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de correcte en tijdige invoer van promoties in
ons ERP systeem.
Vanuit jouw rol als specialist ‘promoties’ ondersteun je ook de commerciële collega’s op vlak
van procedures zoals hoe promoties werken en hoe deze het best kunnen aangevraagd
worden.
Jouw werkzaamheden bestaan uit:


De correcte en tijdige invoer van de gegevens van promoties in ons ERP systeem. Dit
betekent concreet het controleren van de promotie aanvraag op tijdigheid, juistheid en
volledigheid, het invoeren van de gegevens van de promoties en het testen ervan.



Het beantwoorden van vragen van commerciële collega’s binnen ICI PARIS XL (zowel
vanuit België als Nederland) m.b.t. hoe promoties werken en hoe zij deze het best
kunnen aanvragen.



Het beheer van de specificaties en richtlijnen voor de aanlevering van promoties door de
commerciële teams.



Het opstellen en up-to-date houden van systeemdocumentatie en procedures voor de
aanlevering van promoties door de commerciële teams.



Het bewaken van de opgestelde specificaties en procedures en hierover met de
commerciële afdelingen in overleg gaan en continue ook blijven.



Rapporteren aan de Manager DevOps Marketing over de tijdigheid en kwaliteit van
aanvragen voor promoties door de commerciële teams.

In deze functie rapporteer je aan de Manager DevOps Marketing Benelux.
Je levert een actieve bijdrage aan de verdere groei van onze organisatie.
Kortom, een ideale functie voor een ambitieuze professional.
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Wanneer moet je zeker solliciteren?
Je voelt je thuis in een werkomgeving waar verantwoordelijkheid, ondernemerschap,
teamwork, en een goede sfeer belangrijke uitgangspunten zijn.
Verder voldoe je aan het volgende profiel:


Bij voorkeur in het bezit van een bachelor diploma.



Een eerste ervaring (1 à 3 jaar) in een vergelijkbare functie.



Vlotte kennis Excel, Word en Outlook.



Vlotte gesproken en geschreven kennis van Nederlands en Frans.



Communicatief en pro-actief. Gestructureerd en oog voor correctheid. Probleemanalytisch kunnen denken.

Wat mag je van ons verwachten?
Wij bieden je een uitdagende fulltime functie in een krachtige en dynamische internationale
onderneming. ICI PARIS XL maakt deel uit van de A.S. Watson Group, ’s werelds grootste
retailer op het gebied van health & beauty. Ambitieuze professionals die kansen benutten,
beslissingen durven te nemen en zich thuis voelen in een informele, no-nonsense en
resultaatgerichte organisatie, kunnen rekenen op uitstekende toekomstperspectieven.
Prima arbeidsvoorwaarden spreken voor zich.

Ben jij de collega die wij zoeken?
Stuur dan je reactie, voorzien van een motivatie en uitgebreid CV, naar
vacature@iciparisxl.be t.a.v. Nic Petrens, Manager DevOps Marketing Benelux
Nic Petrens, e-Commerce & New Media Manager Benelux
Parfumerie ICI PARIS XL
A.S. WATSON LUXURY PERFUMERIES and COSMETICS EUROPE
Schaarbeeklei 499 - 1800 Vilvoorde – Belgium
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