Functie omschrijving Junior Buying Assistent
Badmode
Voor een franchise organisatie met vele winkels in Nederland zijn wij op zoek naar een Junior
Assistent Inkoper voor de badmode. Samen met de Catergory Manager en nog een assistente
ben je verantwoordelijk voor alle operationele werkzaamheden met betrekking tot de inkoop, de
ontwikkeling van de eigen labels en logistieke processen naar de winkels toe. Je bent een spin in
het web. Omdat je onlangs bent afgestudeerd wordt je uiteraard begeleidt door de organisatie.
Maar dit betekent dan voor jou ook doorgroeimogelijkheden.
Wat is nog meer belangrijk?





Je ondersteunt de category manager met de selectie van collecties, het proces mbt het
onderhandelen met externe leveranciers en prijsvoering
Je bent het eerste aanspreekpunt voor de leveranciers op het gebied van de
producten en kwaliteit. Ook heb je direct contact met de franchisenemers die jou
allerlei vragen kunnen stellen over bijvoorbeeld leveringen, klachten, pasvorm etc
Je organiseert samen met het team inkoopbeurzen
Als assistent buyer speel je een belangrijke rol als het gaat om leveringen, inkoop,
doorpasmomenten en alle communicatie naar leveranciers en de franchisenemers

Functie eisen Junior Buying Assistent Badmode







Bij voorkeur ben je onlangs afgestudeerd aan het Amfi of de TMO en heb je een leuke
stage achter de rug
Je bent een echte teamplayer maar je kunt ook goed zelfstandig werken
Plannen en organiseren is een van jouw sterke competenties
Je bent accuraat en administratief sterk
Je bent ondernemend, pro-actief en je bent vooral commercieel
Het is een fulltime job en je 5 dagen per week beschikbaar

Arbeidsvoorwaarden



Het salaris is marktconform gericht op een assistent buyer met lichte ervaring
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden als bijvoorbeeld 28 vakantiedagen, 50 %
personeelskorting op alle produkten en een informele werksfeer op een inspirerend
kantoor.
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