
 

 
Voor de afdeling Masterdata & Procesbeheer bij Koninklijke Gazelle in Dieren zoeken wij een  
 

Data Analist Master Data SAP 
 

 
Wat wil Gazelle met Master data? 
 
Gazelle groeit en we zoeken iemand die de kwaliteit van master data structureel mee kan               
verbeteren de komende jaren. Dat betekent zowel hands-on vervuilde data opschonen maar            
minstens zo belangrijk ook structurele verbetervoorstellen initiëren en doorvoeren in          
samenwerking met diverse afdelingen. 
De eerste stap is gericht op de directe SAP Product Master Data gekoppeld aan de Dealer                
Portal, we willen daarvoor een solide proces opzetten en dit daarna uitrollen over de andere               
domeinen van master data (customer, supplier, finance, werkvoorbereiding, etc).  
We gaan een software selectie doen op het gebied van Data Kwaliteit systemen, specifiek met               
als doel een governance model op te kunnen zetten op het gebied van Master Data kwaliteit. 
 
Wat zijn je Resultaatgebieden?: 
 
Project Product Master Data Management: deelname aan project MDM om meer inzicht te             
krijgen in gebruik/ functie van stamdata, efficiënte data entry, data quality feedback loop en data               
ontsluiting. Zowel directe oplossing als borging in processen in de organisatie. 
 
Plan-Do-Check-Act: PDCA loop implementeren rondom data in de organisatie, waarbij de data            
analist de spil is in de organisatie om de datakwaliteit te verhogen.  
 
Data ontsluiting: verantwoordelijk voor (kwaliteit van) data uitwisseling met externen (DST,           
Veloconnect, POS etcetera). Betrokken bij projecten om interfaces uit te breiden/ te verbeteren,             
kan initiator zijn, is minimaal altijd geraadpleegd. Verantwoordelijk voor de inhoud van de data,              
niet de technische aspecten van de interfaces. 
 
Wat ga je concreet doen?: 
 
Intern georiënteerde rol om de kwaliteit van Master Data binnen Gazelle structureel te             
verbeteren door middel van: 

● Ad-hoc analyses op bestaande data om bestaande data op te schonen 
● Verbeterprojecten om kwaliteit van data te borgen in het proces van het aanmaken van              

data in een decentrale stamdata organisatie 
● Meedenken en uitvoeren van verbeteringen op bestaande processen & structuren 
● Leiden van (IT-gerelateerde) projecten om de data kwaliteit te verbeteren 
● Operationeel vormgeven van het Master Data Management project 
● Opzetten, uitrollen & borgen van goed MDM governance (waaronder vastleggen          

processen en RACI’s in MAVIM) 
● Creëren van dashboards data kwaliteit met bestaande systemen 



 

 
 
Wat vragen we van jou? 
 
Voor deze functie heb je HBO+ / WO werk en denkniveau nodig. Affiniteit met  fietsen en de 
technische aspecten die bij de innovatie,supply chain en productie van fietsen horen. 
 
Competenties  

● Ervaring met SAP en Master Data is een must, minimaal 5 jaar ervaring 
● Analytisch, proces/ structuur gedreven 
● Resultaatgericht, pragmatisch in aanpak 
● Ervaring met project management tools 
● Vergevorderd in Excel, SAP 

.   
 
Wat bieden wij? 
Een veelzijdige functie binnen een hecht team en een internationaal groeiende onderneming 
waarin je veel kunt leren. Het unieke van Gazelle is dat alle functies onder één dak zitten, van 
innovatie tot productie. Je krijgt met alle aspecten van de bedrijfsvoering te maken.  

Daarnaast bieden wij: 

● Een marktconform salaris; 
● Uitstekende (secundaire) arbeidsvoorwaarden; 
● Korting op eigen producten van Gazelle en Pon; 
● Ruime opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden; 
● Een fulltime dienstverband. 

 

Wie zijn wij? 

Bij Koninklijke Gazelle in het Veluwse Dieren maken circa 350 medewerkers elk jaar meer dan 
275.000 fietsen. Gazelle is marktleider in Nederland en profileert zich door een aansprekende, 
innovatieve collectie en een hoge leverbetrouwbaarheid, waarbij een goede introductie van 
nieuwe producten essentieel is. Export is één van de strategische speerpunten. Al sinds de 
oprichting in 1892 staat kwaliteit bij Gazelle voorop.  

Gazelle maakt sinds 2012 onderdeel uit van Pon.Bike. Pon is een van de grootste 
familiebedrijven in Nederland. Een internationaal handels- en servicebedrijf met een breed scala 
aan activiteiten. De verkoop van topproducten van de beste fabrikanten waaronder Volkswagen, 
Caterpillar, MAN, Gazelle en Continental en de levering van aanvullende diensten zoals 
onderhoud, reparatie, leasing, verhuur en financiering, vormen de basis van ons aanbod. In 
Europa, maar ook in de VS en Azië. 



 

Binnen Pon zijn mensen het DNA van het bedrijf, waarbij mensen de passie hebben om te 
presteren, het vertrouwen en de vrijheid krijgen om te werken, de verantwoordelijkheid voor hun 
daden nemen en plezier hebben in het werk. Daar ligt de verbinding, dat maakt Pon sterk. Het 
is de manier waarop we iedere dag met elkaar en met onze klanten en leveranciers omgaan. 

 
Contactinformatie 
Ben je nieuwsgierig geworden, maar heb je toch nog een vraag? Neem dan gerust contact op 
met Adriaan Heuzinkveld (HR Manager) via 06 51 55 28 48 of a.heuzinkveld@gazelle.nl. 
 
Solliciteer direct 
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