
Plekje vrij…kom je er bij? Wij zoeken een Productmanager! 
 
Op een zolderkamer begonnen de zussen Sietske en Femke 10 jaar geleden met het maken van 
spullen die ze mooi vonden. Een levensstijl die vanuit het hart ontworpen is en zich niet vast laat 
leggen in één productcategorie. Met Zusss kun je jezelf, maar ook je favoriete plekje: thuis, 
aankleden. Nooit hadden de zussen verwacht dat Zusss zou worden, wat ze nu is. Een snelgroeiend 
bedrijf waar geen minuut stilgezeten wordt. Met het hele team is er hard gewerkt om te komen waar 
we nu staan. En zijn we trots op onze collectie! 
 
Hoe ziet mijn werkweek eruit?  
Goede, stoere basics die je makkelijk met elkaar kunt combineren. Je moet er maar op komen! Als 
Productmanager ben je bij Zusss verantwoordelijk voor alle inkoopprocessen. Je beheert de totale 
planning, controleert en coördineert deze. Je hebt een neus voor kwaliteit en kwantiteit. In deze 
functie werk je intern nauw samen met de zussen, de grafisch ontwerpers en de operationeel 
manager, en extern met diverse leveranciers. Je komt terecht in een jong en informeel team. Bij ons 
is het motto: samen komen we verder! We houden van een positieve insteek, eigenwijsheid en 
collegialiteit.  
 
Heb jij het in je?  

- Je hebt passie voor lifestyle; 

- Je bent trots op je diploma HBO Fashion business management (of soortgelijk); 

- Inmiddels ben je minstens 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie rijker; 

- Het begeleiden van het inkoop- en productieproces is voor jou een makkie; 

- Je bent analytisch, cijfermatig sterk en hebt jouw administratie perfect op orde; 

- Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal en het Microsoft Office pakket; 

- Prijsonderhandelingen? Prijsstellingen? Laat dat maar aan jou over!; 

- Deadlines zijn voor jou niet vreemd, je bewaakt ze met je leven en je bent gewend om te 

werken via een seizoensplanning; 

- Je denkt in commerciële mogelijkheden en bent in staat het zogeheten Zusss-DNA te 

bewaken; 

- Met oog voor detail ga je met jouw kennis van productplanning aan de slag; 

- Je bent een groepswerker, maar kunt ook prima zelfstandig uit de voeten. 

Dan hebben wij voor jou: 
- Een uitdagende baan van 38 uur in de week, binnen een gezellig team in een tof pand te 

Ridderkerk. 
- Een marktconform salaris. 
- De collectieve arbeidsovereenkomst: textiel en aanverwante artikelen. 

 
Neem eens een kijkje op www.zusss.nl om onze stijl te bekijken. Ben jij de collega naar wie we op 

zoek zijn? Stuur dan je CV en motivatiebrief voor 5 oktober naar sollicitaties@zusss.nl t.a.v. Hanneke 

onder vermelding van ‘Productmanager’.  

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 


