
Met 185 jaar geschiedenis in de retail is Blijdesteijn Mode Tiel een begrip in de fashion industrie. 
Voor ons prachtige modewarenhuis van 3500m2 met ruim 220 modemerken zijn wij op zoek naar 
een ervaren, commerciële en servicegerichte

Jij bent een positieve, actieve persoonlijkheid met goede contactuele vaardigheden. Een representatieve 
en enthousiaste uitstraling zijn bij ons van groot belang. Als inkoop assistent beschouw je het als 
vanzelfsprekend om er samen met je collega’s voor te zorgen dat onze klanten op hun wenken bediend 
worden en met een goed gevoel de winkel uitgaan. Om dit te bewerkstelligen kan jij onze collega’s op een 
enthousiaste manier informeren over alle ins en outs van de inkoop. Blijdesteijn is hét modewarenhuis 
van Midden – Nederland met een uitgebreid assortiment aan luxe modemerken. 

Profiel:
- Je bent pro-actief, klantvriendelijk , servicegericht en een klantenbinder
- Je bent open minded en denkt in mogelijkheden
- Je hebt passie voor mode en bent op de hoogte van de laatste trends
- Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in de modebranche in het midden/hoog segment
- Je bent verkoop gedreven en combineert dit met gastvrijheid
- Je hebt een goed gevoel voor stijl en beschikt over een representatieve uitstraling, positieve   
 energie en teamspirit
- Je hebt vakkennis over stoffen en van pasvormen
- Je bent flexibel en op zaterdagen en koopzondagen (+- 10 per jaar) beschikbaar 
 
Taken en verantwoordelijkheden:
- Het adviseren en verkopen van onze luxe merken
- Zorgen voor de juiste ontvangst en afwikkeling van het verkoopproces
- Assisteren tijdens de inkoop van alle damesmerken
- Maken en opvolgen van afspraken met leveranciers
- Informatie delen met collega’s over ingekochte collecties
- Maken van inkoopbudgetten en sturen op cijfers
- Kennis van en over Excel, Nyon en ACA
- Het overbrengen van het ‘Blijdesteijn’ gevoel

Enthousiast?
Graag ontvangen we een recent CV met pasfoto en motivatiebrief via bram@blijdesteijn.nl.
Vragen? Neem dan contact op met Bram van Blijdesteijn op 0344-614544 
(op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend bereikbaar).

INKOOP ASSISTENT DAMES (31uur p/w)


