
  

  

CONTINUOUS IMPROVEMENT & DATA ANALYST (M/V) 
CORPORATE 

CONTRACTTYPE: KADER 

DE KANDIDAAT FUNCTIE 
STUDIES 
ERVARING 
KENNIS 

PROFIEL DOELSTELLING 
EN TAKENPAKKET 

  

 

 

  Je beschikt over een  diploma 

hoger onderwijs in 

wetenschappen, finance of  

je hebt gelijkaardige ervaring 

 

 Je hebt een uitstekende 

kennis van het Nederlands 

en het Frans 

 

 Goede kennis van SAP  

 

 Goede kennis van het 

Microsoft Office pakket 

 

 Zijn een meerwaarde: 

- Kennis van BI 

- Ervaring in de 

productiesector of in de 

logistiek 

- Kennis budgetbeheer 

 

 Uitstekende analytische 

vaardigheden en 

samenvattingsvermogen 

 

 Uitstekende 

communicatievaardig-

heden 

 

 Problem Solver 

 

 Zeer competent in het 

maken van rapporteringen 

en presentaties 

 

 Teamgericht 

(multidisciplinair) 

 
 

 

 

 

 

Als Continuous Improvement & Data Analyst neem je deel 

aan alle projecten binnen het Operationsdepartement. Je  

bent verantwoordelijk voor de analyses en de rapportering, 

en stelt diverse verbeteringen voor. Je rapporteert 

rechtstreeks aan de Operations Director. 

 Je analyseert en ontwikkelt logistieke KPI’s 

(performantie, budget en kwaliteit). Je maakt een 

synthese op om de verbeterpunten te benadrukken. 

 

 Je bent in staat om op basis van cijfers verbeteringen en 

oplossingen voor te stellen (in samenwerking met de 

departementen binnen Operations). 

 

 Je neemt deel aan alle projecten binnen Operations 

(rechtstreeks = logistiek of onrechtstreeks = HR, 

commercieel, enz.) en bent in staat om de verbeteringen 

te coördineren. Je neemt eveneens actief deel aan het 

opmaken en opvolgen van de verschillende budgetten en 

de verbeteringen die eraan gerelateerd zijn. 

 

 Je ontwikkelt en zorgt voor de opvolging van een globale  

en periodieke rapportering voor de operaties (logistieke 

KPI’s, budget, H&S, kwaliteit). Je stelt deze zodanig op 

dat we onze resultaten kunnen vergelijken ten opzichte 

van de SLA’s van onze partners. 

 

 Ondersteuning van de Operations Director 

 
  

 
 
INTERESSE?  

STUUR JE CV EN MOTIVATIEBRIEF NAAR JOBS@AMPNET.BE  

MET VERMELDING VAN “ CONT.IMPR. & DATA ANALYST ” IN HET ONDERWERP. 

 

mailto:jobs@ampnet.be

