
 
  

 

Assistant Buyer  

 
We bouwen samen het meest ambitieuze warenhuis van Nederland! Daar komt 
natuurlijk ontzettend veel werk bij kijken. Als Assistant Buyer ben jij betrokken bij het 
inkopen van het beste assortiment voor onze Nederlandse warenhuizen.  . 
Samen met de Buyer bedenk jij de winnende inkoopstrategie, winkelstrategie en 
campagnestrategie voor jouw productgroep. 
 
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 assisteert bij het kiezen van de collectie en het bepalen van de juiste 
prijzen en eventueel bij het onderhandelen met onze leveranciers.   

 Je voert de orders op in onze systemen en checkt de accuraatheid van de 
facturen. 

 Je houdt de ontwikkelingen en prestaties van jouw productgroep bij en herkent 
op tijd kansen om de resultaten te verbeteren. 

 Je blijft in contact met onze Marketing collega’s (en die in de winkel) en deelt 
de juiste productinformatie met hen. 

 Je ondersteunt de planners bij het aanvullen van de collectie, herhaal orders 
en bijzondere verzoeken. 

 
Wie ben je: 

 Retail en onderhandelen laten jouw hart sneller kloppen! 

 Je hebt onlangs een studie afgerond in de richting Fashion Management. 

 Je hebt maximaal 2 jaar aantoonbare ervaring in een soortgelijke rol. 

 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! 


