
 

 

 
 

We hebben een boeiend vak. Nog nooit veranderde onze sector zo snel. Producten worden 
netwerken, business modellen staan onder druk, distributiekanalen vervellen. We hebben een 
uitdagend vak, omdat we deelnemen aan een transitie naar een nieuwe (werk)omgeving. Disruptieve 
processen en de digitalisering is ingezet. Daarom versterken we ons team. House of Music & 
Accessories, fabrikant van Artsound en distributeur van Harman Kardon, JBL, AKG, Canton, Oehlbach, 
Cellular Line en andere merken, en zoeken we een talent dat mee bouwt.  

Wat ga je doen?  
De functie van Database Manager is nieuw binnen onze firma. Met de integratie van een nieuw ERP 

pakket en dito PIM systeem wordt u verantwoordelijk voor de bouw, architectuur en het beheer van 

alle databases. Je bepaalt hierbij de best mogelijke methodes en implementeert ze. Kortom, onze 

Database Manager wordt verantwoordelijk voor de manier waarop HOMA haar data beheert, 

organiseert, opslaat en toegankelijk maakt.  

Je werkt hiervoor samen met de verschillende afdelingen en slaat de brug naar klanten. Je manipuleert 

data naar marketing doeleinden, sales activiteiten, online communicatie, … daarnaast help je niet 

specialisten mee vorm te geven aan de database architectuur.  

Wat zijn jouw taken?  

 Je beheert het database design in drie talen 

 Je traint je collega’s omtrent de uitgetekende structuur 

 Je monitort database efficiëntie en zet standaarden 

 Je creëert complexe query definities die data export toelaat.  

 Ontwikkelen van reporting tools 

 Het ontwikkelen van protocollen voor data processing.  

 datamanipulatie, lookups, datavoorbereiding  

 Macro, vbscript in Excel aanmaken 

 Het up-to-date houden van de database infrastructuur en klaar houden voor de toekomst. 

 Meegenomen: beperkte kennis van Indesign & Photoshop 

Wat is ons DNA? 

 Een jong bedrijf met een jonge geest en licht guerrilla gehalte. Doordrongen van een 

klantgerichtheid die erg ver gaat. House of Music & Accessories  is een groep van 50 mensen 

in België, Nederland en Frankrijk.  

 Centraal staan 5 waarden: integriteit, professionaliteit, creativiteit, duurzaamheid en familie. 

Authentieke  personen voelen zich er zeker thuis.. Jezelf zijn binnen een onderneming die dit 

ook toelaat. Samen bouwen.  

 Alle personen kunnen rekenen op een bevredigend en op maat gemaakt remuneratie-

pakket, en vooral een omgeving waar vriendschap , plezier, vrijheid, en werklust centraal 

staan. Zin om je eigen identiteit uit te bouwen? Stuur dan als de bliksem je gegevens door 

naar karlien.mestdagh@houseofmusic.be . 
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