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STILLINGEN 
Vi søger en dygtig kollega, som brænder for at sikre 
virksomhedens stamdata – og samtidig kan omsætte data 
til brugbare indsigter for både kollegaer og ledelse.

Du er kritisk og stoler ikke bare på udsagn, men søger 
solid evidens og data. Du har lysten til selv at søge viden 
og forståelse af data, der kan konverteres eller udmønte 
sig i potentiale.

Dine arbejdsopgaver:
• Ansvar og sparring til vores indkøber på baggrund af 
data. Indsamle data der danner grundlag for indkøbet 
(mængde, farver, kategori, køn m.m.)
• Sikre strukturering, organisering og indsamling af valide 
produktdata i flere afdelinger
• Oprettelse og ansvar for berigelse af produktdata i PIM 
(InRiver)
• Ansvar for diverse analytiske leverancer mv. af diverse 
værktøjer til organisationen
• Udarbejdelse af stamdatafiler til diverse data-merge 
opgaver ifbm. markedsføring (kataloger, bøjlekort m.m.)
• Diverse procesoptimerende opgaver på tværs af 
organisationen.
• Løbende analyser og indsigter til marketingafdelingen. 

Ifbm. salget af vores 2 årlige kollektioner, har vi adgang 
til en solid mængde adfærdsdata. Hvis du har erfaring 
med, eller lysten til at indsamle performance data, har vi 
en række spændende opgaver, som du også kan tage del 
i. Det er primært analysearbejde, der kan danne grundlag 
for kommercielle tiltag i vores markedsføring. 

OM DIG
Vi har brug for dig, der trives med at finde værdifulde 
indsigter i vores datagrundlag og se dine indsigter blive til 
konkrete handlinger. Du er dygtig med tal og har teoretisk 
kendskab til statistik. Som person er du systematisk, 
analytisk, detaljeorienteret og ansvarsfuld.
• Du har erfaring i PIM systemer og i at strukturere data
• Dine kompetencer indenfor Excel er store
• Du er kritisk og stoler ikke bare på udsagn, men søger 
solid evidens og data
• Det er energiskabende for dig at søge viden og 
forståelse af data, som kan konverteres til brugbart 
materiale
• Din forretningsmæssige forståelse er stor, og for 
dig er det vigtigt at skabe værdi både for kunderne og 
virksomheden 

HVAD KAN POMPdeLUX TILBYDE DIG?
Et spændende job i vores skønne univers med vores 
fantastiske produkter, 60 pragtfulde og passionerede 
kollegaer i de skønneste omgivelser. På kontoret i 
Hinnerup ved Aarhus vil du indgå i et moderne og 
uformelt arbejdsmiljø, hvor mulighederne er mange, 
og hvor der sættes pris på den rette attitude og dine 
kreative tanker. Vi værner om hinanden som kollegaer 
og har en sund og uformel kultur med meget korte 
beslutningsveje, og hvor der er plads til alle.

ANSØGNING OG TILTRÆDELSE
Hvis ovenstående lyder som dit næste job, så send os din 
ansøgning med relevante bilag og billede hurtigst muligt 
til job@pompdelux.dk mærket ”Master Data Specialist”. 
Vi behandler alle ansøgninger løbende, og tiltrædelse er 
snarest muligt. 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at 
kontakte COO Gitte Panayotis på +45 28 10 10 19.

vi søger en  
M A S T E R  D ATA

S P E C I A L I S T

POMPdeLUX er en danskejet børnetøjsvirksomhed, der sælger stilfuldt børnetøj, med fokus på de små detaljer. 
Vi producerer med omtanke for miljøet i tæt samarbejde med vores faste leverandører. Vores tøj bliver solgt via 

Home Shopping arrangermenter og vores egen webshop.

Hos POMPdeLUX arbejder vi med data, og vi lader i høj grad data afgøre vores handlinger i både indkøb, 
salg og markedsføring. Derfor søger vi dig, der brænder for at få data og systemer til at gå op i en højere 

enhed, har et knivskarpt analytisk mindset og er en expert i Excel.
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