
 
 

 
Northern Linen is een dynamische internationale handelsonderneming en een van de grootste spelers in 
het linnen segment van de textielmarkt. Het gehele proces van vlas tot linnen verkoopproduct wordt 
gestuurd vanuit haar kantoor in Nijmegen in samenwerking met een team in Moskou en Harbin. Een 
platte, no-nonsense organisatie met 25 hardwerkende collega’s, die ook in deze tijd, succesvol is en 
voldoende kansen en mogelijkheden biedt. Onder de handelsnaam Northern Fabrics leveren wij sinds 
enkele jaren ook stoffen in katoen, polyester en viscose kwaliteiten. 

 
Voor ons kantoor in Nijmegen zoeken wij een: 
 

Collectionneur / Stylist (m/v 0,8fte)  
 
Functie:  
Je bent verantwoordelijk voor de samenstelling en het beheer van de stoffencollecties en de presentatie hiervan 
binnen Northern Linen en haar verkoopkanalen. Samen met een styliste en styling assistente ben je druk met:  

 2x per jaar ontwerpen van unieke en commerciële stoffencollecties  (bulk, fancy en home textile) ism inkoop  

 Signaleren van trends in de textielmarkt dmv eigen verkoopkanalen, beursbezoeken, shoppings, trendboeken 
en het verwerken van deze informatie in innovaties tbv onze collecties;  

 styling advies, opbouw van de stand en het bezoeken van textiel beurzen in Frankfurt, Parijs, Milaan en 
Shanghai ism verkoop 

 
Jouw kwaliteiten: 

 minimaal een afgeronde HBO opleiding in textiel of kunstacademie 

 enkele jaren relevante werkervaring bij een Nederlands of internationaal textiel- of modebedrijf 

 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

 Ervaring met MS office, Adobe, Easyweave en een ERP-pakket (MS Dynamics / Axapta) 

 Een enthousiaste, initiatiefrijke en communicatieve collega die zelfstandig kan functioneren  

 Grote affiniteit met textiel & stoffen en interesse in modische trends  

 een hands-on mentaliteit  

 Op je plek in een zowel creatieve als organisatorische functie  
  

Wij bieden: 

 Een marktconform salaris 

 Een dynamische werkomgeving met uitdagingen voor persoonlijke en professionele groei  
 

Nieuwsgierig geworden? Stuur dan je brief en C.V. aan: Northern Linen B.V., t.a.v. mevr. M.A. Heijmans aan: 
secretary@northern-linen.com  
 


