
 

 
 

Northern Linen is een dynamische handelsonderneming en een van de grootste spelers in het 
linnen segment van de textielmarkt. Een platte, no-nonsense organisatie waar we op informele 
basis met elkaar omgaan. Met 33 hardwerkende collega’s zijn we, ook in deze tijden, 
succesvol en liggen er voldoende kansen en mogelijkheden. Onder de handelsnaam Northern 
Fabrics leveren wij sinds enkele jaren ook stoffen in katoen, polyester en viscose kwaliteiten. 
 
 

Wij zoeken per direct een Assistent Inkoop  (m/v - 1fte)  

 
 
Functie: 
Je verzorgt de administratieve ondersteuning van het account Northern Fabrics. In nauwe 
samenwerking met de inkoper regel je: 

 

 De tijdige productie & aanlevering van katoen, viscose en polyester doek uit o.m. China 
en  Pakistan 

 De planning en communicatie  tbv optimalisering van voorraad in afstemming met andere  
afdelingen (Financiën, Logistiek en Verkoop)  

 Verwerking van en controleren op de inkoopadministratie (prijzen, technische specs,  
voorraad e.d.) in Dynamics (het ERP-systeem) 

 Controle en verwerking van facturen tbv jullie account ism de inkoper 

 Kwaliteitscontrole en -testen van ingekochte stoffen 

 Samenstelling van eigen collecties (2x per jaar) ism styliste en verkoop   

 Onderhouden van diverse stof archieven ism de inkoper en afdelingsassistente. 
 
Profiel:  

 een afgeronde HBO opleiding in inkoop of een administratieve/logistieke richting.  

 Kennis van en/of affiniteit met stoffen is een pré.  

 Je beheerst Engels in woord en geschrift en  

  hebt ervaring met MS Office en  MS Dynamics (of een ERP-pakket).   

 Je beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden die je zowel 
binnen het bedrijf als naar leveranciers toe demonstreert. 

 Je werkt gestructureerd en gedisciplineerd. Je signaleert, neemt initiatief en stelt je pro-
actief op. 

 
Salarisindicatie: 2000-2500 euro bruto/maand.  
 
Zin gekregen om aan de slag te gaan in deze zelfstandige en afwisselende functie? 
Stuur je e-mailbericht met je motivatie en C.V. aan: Marion Heijmans, e-mailadres: 
mheijmans@northern-linen.com  

 
 
  
  


