
Buyer damesmode (M/V) 
Locatie: Heerlen 

Telefoonnummer: 06-21882262 

Dienstverband: Fulltime 

Uur per week: Minimaal 32 uren  

Startdatum: Per direct 

Contact: Kimberly van Tilburg 

E-mail: sollicitatie@berden.nl 

Is inkopen voor jou een strategisch proces? Vind je het leuk om tot het uiterste te gaan bij het maken 
van prijs- en leveringsafspraken en kun je daarnaast ook nog de relaties met leveranciers goed 

onderhouden? Dan ben jij bij deze vacature van Berden zeker weten aan het goede adres!  
 

Voor ons filiaal in Heerlen zijn wij voor de afdeling inkoop namelijk op zoek naar een gedreven en 
enthousiaste collega:  

 
Buyer damesmode (M/V)  

(Uren in overleg, minimaal 32 uren) 

De functie:  
Als Buyer binnen Berden en HoutBrox ben je verantwoordelijk voor het samenstellen en de inkoop van 
de damesmode. Je bewaakt je inkoopbudget en inkoopplan, realiseert doelstellingen met betrekking 
tot omzet per m² en marges en onderhoud je relaties met leveranciers. Je plant en bewaakt de 
binnenkomst van het assortiment. Daarnaast bezoek je beurzen op zoek naar de nieuwe trends en 
ben je een dag per week op de afdeling aanwezig om feeling te houden met de wensen van de klant.  
Binnen het inkoopteam van de damesmode ga je samenwerken met twee collega inkoopsters. Samen 
zijn jullie verantwoordelijk voor de gehele inkoop, waarbij jij zelf verantwoordelijkheid krijgt over je 
eigen merken. Hierbij valt te denken aan merken als Opus, Marco Polo, Brax, Bianca Mode, Expresso, 
Gerry Weber, Betty Barclay, Frank Walder en Golle haug. De defintieve merken waar je 
verantwoordelijk voor zal worden zullen we echter nader nog bepalen.  
 
De kandidaat:  

● Heeft een afgeronde HBO mode-opleiding en aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie 
of door stages;  

● Heeft accuratesse, organisatietalent en is stressbestendig;  
● Heeft goed cijfermatig inzicht;  
● Beheerst de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en geschrift;  
● Is een positieve en enthousiaste teamspeler;  
● Is bereid tot reizen en bereid de werkplek in Heerlen af en toe in te ruilen voor onze winkels in 

Limburg, Brabant en Gelderland; 
● Beschikt over een rijbewijs of wil deze zo snel mogelijk behalen.  



Wij bieden:  

● Een uitdagende en afwisselende werkplek in een prettige collegiale sfeer;  
● Een marktconform salaris; 
● Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een kortingspas, diverse 

aantrekkelijke bonusregelingen zoals een niet-ziek-zijn bonus en mogelijkheid tot 
deelname aan collectieve verzekeringen;  

● Ruime opleidingsmogelijkheden.  

Reageren:  
Heb je interesse in deze functie? Overtuig ons dat wij in jou de juiste kandidaat hebben gevonden. 
Stuur je motivatiebrief met uitgebreid CV naar sollicitatie@berden.nl of vul het online 
sollicitatieformulier in op onze website: www.berden-fashion.nl 

Een integriteitscontrole via het waarschuwingsregister van stichting fraude aanpak detailhandel is 
onderdeel van de sollicitatieprocedure.  

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  

 


