
 
 
America Today is altijd op zoek naar Energetic, Approachable en Responsible crew die ons team helpt 
versterken! Je bent altijd customer focused, een echte team player met passie voor America Today. 
 
Voor onze afdeling BUYING zijn wij voor een periode van 7 MAANDEN op zoek naar een tijdelijke: 

 
BUYING ASSISTANT 

 
America Today biedt sinds 1989 student must haves, geïnspireerd door Amerikaanse cultuur. We zijn 
internationaal actief en bouwen continue aan onze omnichannel strategie door actief te zijn op 
plaatsen waar de doelgroep aanwezig is. Dit is in het straatbeeld met fysieke stores, op de campus, 
op evenementen, maar ook online via onze websites en partners. Onze organisatie is volop in 
ontwikkeling en de BUYING ASSISTANT zal bijdragen aan het realiseren van de positionering van 
America Today als sterk internationaal merk. 

Functie inhoud: 

 In deze functie maak je kennis met het gehele buying proces (van design, buying, productie, 
merchandise en de opvolging hiervan); 

 Je bent een belangrijke schakel in het development proces van de collectie en hebt veel 
contacten met leveranciers en de kantoren in Azië; 

 Je hebt contact met verschillende afdelingen binnen de Buying, Design en Merchandise; 

 Je bent verantwoordelijk voor een verwerking van alle inkoop files; 

 Je draagt zorg voor een goede informatie overdracht aan de afdeling Flow (Import & DC), VM 
(visual merchandise) marketing en inkoop; 

 Doorgroeien naar de functie van Junior Buyer behoort op termijn tot de mogelijkheden. 

Functie eisen: 

 Afgeronde HBO Mode opleiding (bij voorkeur AMFI/TMO);  

 Werkervaring van 2 tot 3 jaar als Buying Assistant is een pré; 

 Je denkt vanuit een ‘merk’ en bouwt mee aan ons ‘merk’; 

 Pro actieve werkhouding en resultaatgericht; 

 Commercieel inzicht; 

 Initiatief nemend en ambitieus; 

 Organisatorisch sterk. 

Iets voor jou 
Ben jij iemand die pro-actief in kansen en mogelijkheden denkt en onderneem je actie waar 
nodig? Dan zijn wij per direct op zoek naar jou!  
 
Mail je CV en motivatie via de sollicitatiebutton of naar vacature@america-today.com  
 
See you soon at America Today! 
 
www.america-today.com 
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