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IRI Job Offer  

 
IRI Nederland (IRI) is een internationale leverancier van 

marktinformatie, oplossingen en diensten, die haar klanten in de Fast 

Moving Consumer Goods (FMCG) branche helpt om succesvol te zijn 

op marketing- en salesvlak. IRI werkt voor belangrijke retailers en fabrikanten. Op basis van 

kassagegevens van retailers en shopperonderzoek levert IRI een unieke combinatie van 

marktinformatie en issue gerichte analyses, adviezen en software om informatie snel en 

makkelijk toegankelijk te maken.  

 CLIENT SERVICE EXECUTIVE (1.0 FTE) 
 

Functieprofiel vacature Database Client Service Executive: 

Als Client Service Executive ben je verantwoordelijke voor alle operationele leveringen richting de 

klanten binnen jouw pakket. Kwalitatief en inhoudelijk deel je deze verantwoordelijkheid met 

diverse operationele afdelingen echter communicatie betreffende deze leveringen, zowel van en 

naar de klant, geschiedt geheel vanuit de Client Services Executive. 

 
Onder operationele leveringen worden verstaan: 

 Database leveringen: Databases worden onderhouden door database analisten. De rol 

van de Client Service Executive hierbinnen is het doorvertalen van alle database 

gerelateerde verzoeken vanuit de klant richting de database analist evenals de opvolging 

hiervan inclusief status communicatie. 

 Rapportage leveringen: Rapportages worden opgezet en geüpdatet in ons GOC in India. 

Ook hier heeft de Client Service Executive de rol van het doorvertalen van de wensen van 

de klant richting in dit geval de rapportage analist. Naast voorgaande is de Client Service 

Executive tijdens de productie van de rapportages verantwoordelijk voor het uitvoeren 
van een QC op een deel van de door het GOC geproduceerde output. 

De Client Service Executive fungeert als schakel tussen alle operationele afdelingen en de 

interne/externe klant. Wensen vanuit de klant worden door de Business Analist door vertaald 

naar de betreffende operationele afdeling. Alle verzoeken vanuit de klant, gerelateerd aan 

operationele leveringen, worden door de Client Service Executive intern opgevolgd. Onder 

opvolging wordt ook verstaan eventuele escalatie bij onvoldoende voortgang of overschrijding 

van interne SLA’s. Tenslotte houdt de Client Service Executive de klant op de hoogte van de alle 

lopende verzoeken via frequente status updates. 

De rol van Client Service Executive is veelzijdig. Enerzijds doe je er alles aan om je klanten 

tevreden te houden anderzijds heb je rekening te houden met de (on)mogelijkheden binnen de 

operationele processen. Als spil tussen klant en “operations” ben je continue op zoek naar de 

juiste invulling voor de wensen van de klant. Belangrijk aspect hierbij is het managen van de 

verwachtingen van de klant alsmede het duidelijk vastleggen en communiceren van afspraken en 
timings. 

Jouw taken & verantwoordelijkheden:   

 Eindverantwoordelijk voor alle operationele leveringen (databases en rapportages) 

o Aanspreekpunt voor alle operationele leveringen 

o Verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit binnen alle operationele leveringen 

o Gedeelde verantwoordelijkheid met de database analist en de rapportage analist 

o Verantwoordelijk voor de ongoing support richting het GOC evenals het uitvoeren van 

kwaliteitschecks op een deel van de door het GOC geproduceerde output. 

o Verantwoordelijke voor status communicatie betreffende alle lopende zaken 

o Verantwoordelijk voor de opvolging (inclusief escalatie) van issues evenals de 

communicatie hieromtrent 
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 Managen van alle verzoeken over operationele leveringen inclusief ad hoc verzoeken en 

issues 

 Dagelijks support op alle operationele leveringen en bijbehorende software 

 Faciliteren van trainingen op IRI software 

 Invulling geven aan on-site support (indien vereist) 

Benodigde competenties en vaardigheden:   

 Relevante HBO of Universitaire opleiding 

 Interesse in de FMCG sector 

 Zelfstandig en gestructureerd 

 Analytisch en resultaatgericht 

 Uitmuntende communicatieve vaardigheden 

 Flexibel en proactief 

 Uitmuntende Excel vaardigheden 

 Uitmuntend in Engels, zowel woord als geschrift 

 1 tot drie jaar werkervaring 

 Goed in Duits, zowel woord als geschrift is een pré 
 Kan goed over weg met de standaard office applicaties 

Wat kun je van ons verwachten?   

 Dynamisch bedrijf met een collegiale sfeer waarin passie, plezier en prestatie centraal staan 

 Afwisselende functie, uitdagend werk met ruimte voor eigen initiatief 

 Uitstekende beloning 
 Ruimte en ondersteuning voor persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling 

Geïnteresseerd?  

 

Mail of schrijf naar: IRI Nederland. T.a.v. Erika van den Heuvel – HR Director, Postbus 2165, 

5300 CD Zaltbommel, 0418-570800,  

E-mail: erikavanden.heuvel@IRIworldwide.com 

 

About IRI :  
IRI is a global leader in innovative solutions and services for the CPG, retail and healthcare 

industries. IRI uniquely combines powerful market and shopper information, predictive analytics, 

flexible technology solutions and consulting services to help its clients drive and grow their 

businesses. For more information, visit: http://www.IRIworldwide.nl 

 

Contact: 

Erika van den Heuvel 
Human Resources 

Postbus 2165, 5300 CD Zaltbommel, 0418-570800 

E-mail: erikavanden.heuvel@IRIworldwide.com 

Stay connected: 
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