
Sock My Feet 

Wij zijn het jongste en snelst groeiende sokkenmerk van Nederland. Wij maken sokken met 

te gekke fotoprints. Kwaliteitssokken voor zowel dames als heren, waar je een statement 

mee kunt maken. Wij zijn ambitieus en willen marktleider worden in geprinte sokken en 

underwear, wereldwijd! 

Product Developer 

Vind jij het leuk om mee te werken aan de ontwikkeling van onderscheidende merken in 

de been- en ondermode? Heb je oog voor details en organiseer je graag een proces 

zorgvuldig van begin tot eind? Maar bovenal wil je geen radartje zijn in een grote 

organisatie en wil je jouw toegevoegde waarde en creativiteit direct terugzien in 

producten, die volgend jaar in de winkel liggen?    

Wat ga je doen? 

• Je organiseert de gehele productontwikkeling en de verpakkingen van sokken en  

ondergoed. 

• Je ondersteunt de afdeling design om een zo kwalitatief mogelijk product neer te 

zetten; 

• Je controleert actief alle samples en toebehoren en stuurt feedback aan onze 

leveranciers; 

• Je bewaakt het sample traject en de levertijden. 

• Je verzorgt de opvolging van inkooporders richting klant en leveranciers; 

• Je verzorgt werkzaamheden rond de inkoop en productontwikkeling van items 

rondom het merk en stuurt de fysieke goederenstroom hiervan aan zoals displays 

en drukwerk; 

• Je werkt nauw samen met de afdeling design, verkoop en logistiek en voorziet 

leveranciers en klanten van de juiste informatie.   

• Je bezoekt fabrikanten en leveranciers in het buitenland;  

• Je bezoekt nationale en internationaal modebeurzen.; 

• Je werkt actief mee aan video/foto producties ten behoeve van social media 

marketing;  

• Je stuurt het proces van de productie van productfoto’s en verkoopbrochures; 

Heb jij? 

• Ervaring opgedaan binnen een modeorganisatie als productontwikkelaar? 

• Een enthousiaste, creatieve,  proactieve werkhouding en ben je nauwkeurig? 

• Goede communicatieve eigenschappen en spreek je Engels en Duits? 

• Een afgeronde modeopleiding op HBO niveau (bijv. AMFI, TMO,  Saxion)? 

Wij bieden: 

Een fantastische baan (32 – 40 uur) binnen een enthousiast team in een professionele en 

opbouwende organisatie. Wij doen graag dingen anders en zijn een “tikkeltje” rebels. 

Daarnaast ontvang je een goed en marktconform salaris en heb je de mogelijkheid je 

verder breed te ontwikkelen in de organisatie.  


