
 
  

 

 
 

Assistant Buyer – Private Label 
 
 
 
 
 
 
We bouwen samen het meest ambitieuze warenhuis van Nederland! Daar komt natuurlijk 
ontzettend veel werk bij kijken. Als Assistant Buyer Private label ben jij betrokken bij het inkopen 
van onze eigen Import orders voor onze Nederlandse warenhuizen. Gaan jouw gestructureerde 
manier van werken, oog voor detail en excellente ‘people skills’ het verschil maken bij Hudson’s 
Bay Nederland? 
  
Wat ga je doen:  
 

• Je ondersteunt de Private Label Coördinator bij het bepalen van de Private Label 
inkoopstrategie, assortiment planning en inkoop planning. 

• Je assisteert in de selectie van goederen en indien nodig helpt bij het onderhandelen, en 
berekenen van de importwaarde voor retail prijzen en bedrijfsanalyses. 

• Je werkt samen met de planning assistent om orders te beheren, zakelijke trends te 
analyseren en prestaties en kansen in het seizoen te beheren. 

• Je communiceert met onze teams in Noord-Amerika en Duitsland om de beste producten 
voor Nederland te verzamelen met alle gedetailleerde productinformatie. 

• Je creëert inkooporders in het systeem en houd communicatie over de FOB prijs, 
leveringsconditie en factuurnauwkeurigheid tegen de oorspronkelijke afspraken.  

• Je communiceert met het Verre Oosten over de lopende productie en PO-behoeften. 
• Je assisteert op zakelijke voorwaarden, OSCA-lijst, product testrapporten, logistieke 

behoeften, labelling en aanvraag van fotomonsters. 
• Je communiceert met Marketing, Visual Merchandise, E com (en in sommige gevallen 

met de winkel) om product- / bestelinformatie te verstrekken. 
• Je ondersteunt de assistent-planners bij het bijvullen, nabestellen en speciale verzoeken. 
• Je promoot teamwerk binnen de inkoop- en planningsteams door middel van dagelijkse 

communicatie en interactie met leeftijdsgenoten. 
 
Wie ben je: 

• Retail en onderhandelen laten jouw hart sneller kloppen! 
• Je hebt onlangs een studie afgerond in de richting Fashion Management. 
• Je hebt aantoonbare ervaring in een soortgelijke rol met eigen import productie. 
• Je bent communicatief sterk. Zowel in het Nederlands, als in het Engels. 
• Cijfers schrikken jou niet af want je hebt een zeer sterk analytisch vermogen. 
• Wij vinden flexibiliteit belangrijk. Geen enkele dag is hetzelfde. Spannend! 

 
Wij bieden: 
Als teamlid van Hudson’s Bay kun je rekenen op een geweldige tijd. Je zal werken in een team 
waar het bruist van energie en enthousiasme. Samen met hen ga je bouwen aan het meest 
ambitieuze warenhuis van Nederland! 
Afhankelijk van jouw ervaring bieden we een bruto maandsalaris tussen €2.037 en €2.546 (op 
basis van 40 uur per week). Daarnaast kun je met je personeelspas shoppen met 20% korting op 
onze producten! 
  
Wij stimuleren onze teamleden om slimme risico's te nemen en te innoveren. Klinkt dit als een 
cultuur waaraan je wilt meebouwen? Solliciteer dan nu door te mailen naar 
Lucy.Van.Leeuwen@hudsonsbay.nl ! 


