Back office Buyer (full-time) – shirts afdeling

Wie zijn wij:
Just Brands is een jong en dynamisch bedrijf en heeft al meer dan 25 jaar ervaring in het ontwerpen
van herenkleding in de modewereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Lijnden. Dagelijks werken hier
meer dan honderd kledingspecialisten gezamenlijk aan het ontwerpen, fabriceren, inkopen,
marketen, verkopen en distribueren van onze drie topmerken PME Legend, Vanguard en Cast Iron. In
de Benelux en Dach heeft Just Brands ruim 1500 verkooppunten waaronder ook een tiental eigen
Just Brands stores. In de loop der jaren heeft Just Brands aan een sterke positie in de jeans- en
casualmarkt gewerkt waar wij erg trots op zijn. Wij doen dit in een no-nonsense, eerlijke, open en
informele werksfeer.
Wat zoeken wij: Back Office Buyer
Je werkt in een informeel team waarbinnen veel ruimte is voor eigen initiatief, zelfstandigheid en
ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Je werkt samen met het shirts team dat bestaat uit shirts
developers en shirts buyers van alle merken.
In deze functie maak je op een dynamische manier kennis met het buying & development vak, met
als optie om na 2-3 jaar door te stromen richting de functie van buyer of developer.
Verantwoordelijkheden:
Je bent verantwoordelijk voor de administratie, planning en organisatie van de werkzaamheden
binnen de desbetreffende productgroep. Een belangrijke taak binnen je functie is bijvoorbeeld
sample coördinatie. Tevens ontwikkel je je als back office buyer richting voorzitter van de wekelijkse
werkbespreking met je team. Je houdt het team scherp door vooruit te denken en handelen, maar
ook door te controleren op werkzaamheden en tijdslijn binnen het team.
Deze functie is afwisselend want naast de backoffice buying rol ben je als BSCI-coördinator
verantwoordelijk voor een stuk CR binnen de afdeling & ben je verantwoordelijk voor trim
development.
Functie-eisen:
Als back office buyer ben je de ‘spin in het web’ binnen de productgroep en de volgende
eigenschappen passen bij jou : je bent enthousiast, een echte proactieve aanpakker, een teamplayer
en ziet het als een uitdaging om het team goed georganiseerd te laten werken en hier je bijdrage aan
te leveren in de breedste zin van het woord. Je hebt een ondernemende, commerciële en gedreven
instelling.
Een hoge mate van flexibiliteit is belangrijk in deze functie.
Verder:




HBO-werk –en denkniveau (AMFI, Saxion of TMO)
Schoolverlater
Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in Nederlands, Engels ( Duits is
een pré)

Wat krijg je van ons?
Wij bieden een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket in een dynamische organisatie, waar ruimte
is voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Je salaris is marktconform en wordt vastgesteld op basis
van je werkervaring. Een dertiende maand? Ja ook die hebben we. Woon je verder dan 10 km van
ons kantoor? Geen probleem, wij vergoeden je reiskosten met OV!
Naast hard werken in een prachtig pand is er ook ruimte voor in- en ontspanning tijdens een goed
verzorgde lunch en gezellige borrel op donderdag en vrijdag.
Wil jij met trots vertellen dat je werkt bij een van de leukste kledingbedrijven van Nederland?
Stuur dan een e-mail met je motivatiebrief en CV naar HR@justbrands.nl t.a.v. Chantal Lindeman.

