
Junior stockplanner Livera  

In ons inkoopteam zijn we op zoek naar een nieuwe collega, zie jij jezelf als Junior Stockplanner werken bij Livera? 
Vind jij het leuk om dingen uit te zoeken, alles goed op orde te hebben en onze franchisenemers te woord te 
staan? Dan is dit een leuke en afwisselende baan om een eerste of volgende stap in je carrière te maken!    
 
Als Junior Stockplanner voer werkzaamheden uit die bijdragen aan het beheer van de dagelijkse goederen en 
informatiestroom tussen de winkels,  leveranciers en distributiecentrum. Je zorgt ervoor dat de winkels zijn 
voorzien van de juiste voorraad om een zo hoog mogelijk serviceniveau en omzet te realiseren. Je wordt 
ondersteunt door de systemen, maar zal zelf een weg moeten zoeken in de wereld van voorraadbeheer en 
logistiek!  Er komen veel ad-hoc vragen op je af, je weet de franchisenemers gerust te stellen en verder te helpen, 
je zoekt dingen uit, zorgt dat alles goed in de systemen staat. Kortom, een echte functie waarin je je energie kwijt 
kan!  
 
Het bedrijf 

Livera B.V. is een full-franchise organisatie en met bijna 100 winkels behoort Livera tot de top in Nederland op het 
gebied van bodyfashion. Livera is een uniek concept in Nederland, omdat we werken met een combinatie van A-
merken en private level. Daarin bieden we een wisselende collectie in lingerie-, nacht-, en badmode. In juni 2014 is 
Livera overgenomen door het Franse familiebedrijf Groupe Chantelle, waarbij Livera een nieuwe weg is ingeslagen. 
Hierdoor is ook onze afdeling verandert en willen we bijdrage aan de nieuwe koers, jij zal als Junior Stockplanner 
hierin ook zeker resultaten kunnen boeken!  

De afdeling 

Als Junior Stockplanner ben je onderdeel van de inkoopafdeling en je werkt nauw samen met de senior 
stockplanner. Jullie zijn de spin in het web binnen de inkoopafdeling. De inkoopafdeling bestaat uit de teams 
Lingerie, Badmode, Nachtmode en Styling. De junior stockplanner werkt samen met al deze teams en heeft tevens 
contacten met Masterdata, Marketing en Sales.  

Taken en verantwoordelijkheden 

Jouw belangrijkste taken zijn:  

• Het invoeren van cijfers rondom de voorraad en beschikbaarheid van Chantelle, Passionata en Livera 
producten; 

• Het invoeren van klantenbestellingen in SAP;  
• Het invoeren van push orders;  
• Het aanpassen van de targetstock; 
• Het op peil houden van de voorraadniveaus van de winkels; 
• Periodieke analyse van opvallende zaken in de cijfers en controle op de cijfers; 
• Lijsten draaien en hieruit de juiste en relevante gegevens filteren; 
• Voorbereidingswerkzaamheden voor analyses door de senior Stockplanner; 
• Ad-hoc vragen van franchisenemers oppakken en oplossen.  

Functie eisen 

• Je bent in het bezit van een afgeronde mbo/hbo opleiding (richting Fashion management, retail en/of 
supply chain);  



• Affiniteit op logistiek/economisch gebied en/of voorraadbeheer;  
• Analytisch en cijfermatig ingesteld; 
• Naast beheersing van de Nederlandse taal beheers je de Engelse taal vloeiend, zowel mondeling als 

schriftelijk. Frans is een pre; 
• Je hebt kennis van Microsoft Excel en PowerPoint en bij voorkeur ervaring met SAP; 
• Je kunt zeer nauwkeurig werken en hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel; 
• Je bent flexibel en klantgericht.  

Wil jij ons team komen versterken? Solliciteer dan direct, stuur je CV en motivatie naar Anouk Keizer (HR 
Adviseur) op anouk.keizer@groupechantelle.com. 

We kijken uit naar jouw sollicitatie!  
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