
Assistant Buyer Women 
 
Ben jij die gedreven Assistant Buyer Women die steeds weer het beste resultaat wil neerzetten? Heb 
jij affiniteit met onze jonge doelgroep? En ben je volledig op de hoogte van de laatste trends? Kom 
dan ons Buying team versterken! 

 
ASSISTANT BUYING WOMEN 
Voor onze Buying afdeling in Diemen zijn wij per direct op zoek naar een talentvolle 
Assistant Buyer Women die het team fulltime komt versterken. 

Wat houdt de functie in? 
Wij bieden jou de kans om in een jonge, informele organisatie het Buying vak vanaf de basis 
te leren. Je komt in een dynamische omgeving terecht waar je een stoere, eigenzinnige en 
commerciële collectie helpt te ontwikkelen voor onze doelgroep. Je focus ligt bij de 
orderadministratie en de orderbewaking vanuit een commercieel perspectief. 
Je ondersteunt de Buyer bij het inkoopproces en de opvolging daarvan; 

 Assisteren bij de markt- en omgevingsoriëntatie en analyse door het bezoeken van eigen 
winkels, doelgroep locaties, beurzen, concurrentie en leveranciers. 

 Helpen bij het uitsturen van de Stylesheets, Sizespecs en Commentsheets. 
 Bewaken van een juiste orderopvolging. 
 Het beoordelen van de kwaliteit, fit, kleur, pasvorm en workmanship van de collectie. 

 
Dit ben jij: 
Het is belangrijk dat je jezelf staande kunt houden in een zeer dynamische werkomgeving en 
dat je elke deadline als een uitdaging ziet. Je bent een extravert type die van aanpakken 
houdt, flexibel is en daarnaast een duidelijke eigen mening heeft. Je staat voor je werk en 
draagt dit ook uit. 
 
Dit staat op jouw CV: 

 Afgeronde HBO opleiding richting mode (AMFI, TMO of Saxion). 
 Passion for fashion en product development gedreven. 
 Minimaal 1-3 jaar relevante werkervaring op het gebied van inkoop binnen een Retail 

omgeving. 
 Ervaring met productopvolging en prijsonderhandelingen. 
 Je bent creatief & commercieel, resultaatgericht en kan je inleven in de doelgroep. 
 Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 

 
What’s in it for you? 

 Veel ruimte voor eigen initiatieven en een uitdagende functie in een jong, informeel, 
ambitieus bedrijf. 

 Een marktconform salaris. 
 Interessante incentives. 
 20% korting op de gehele collectie van al onze merken. 
 Mogelijkheid om te sporten in onze eigen gym en te borrelen in onze eigen bar;-). 

 
 



 
CoolCat: een internationale fashion Retailer 
CoolCat is 35 jaar geleden met 1 winkel in Amsterdam begonnen en is inmiddels uitgegroeid 
naar 130 winkels in heel Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk. CoolCat is onderdeel 
van Coolinvestments. Deze holding bestaat uit een aantal bekende modeketens zoals 
America Today, MS Mode en Sapph. Coolinvestments beschikt over een uitgebreide kennis 
en ervaring in de Europese retailmarkt. 
 
Ben jij de Assistant Buyer Women die wij zoeken? 
Solliciteer dan via de sollicitatie button met jouw CV en een korte motivatie. Heb je vragen? 
Stel ze gerust! Neem contact op met Anouk Wouters (Recruiter) via +31 6 11 53 03 74, 
 
Een integriteitcontrole via het waarschuwingsregister Fraude Aanpak Detailhandel is 
onderdeel van de sollicitatieprocedure. 

 
 


