
Word jij onze nieuwe collega? 
 
Je bent een echte aanpakker, flexibel ingesteld en kunt snel schakelen tussen verschillende 
werkzaamheden, zonder het overzicht te verliezen. Herkenbaar? En ben jij toe aan de eerste of 
tweede stap in jouw carrière, dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Gerry Weber is een internationaal damesmodemerk met de labels Gerry Weber, Taifun en Samoon. 
Gerry Weber staat voor een uitstekende kwaliteit, service en klantgerichtheid. Onze organisatie heeft 
inmiddels meer dan 40 House of Gerry Weber filialen en 70 shop in shops. 
 
Voor ons hoofdkantoor in Amsterdam, gevestigd in het World Fashion Centre, zijn wij op zoek naar 
een enthousiaste en gedreven collega voor de functie van Retail Support Employee (40 uur).  
 
Functieomschrijving 
Het team Inkoop/Merchandise is verantwoordelijk voor de inkoop en een optimale omzet-
voorraadverhouding van de winkels. In de functie van Retail Support Employee ondersteun je het 
team op administratief gebied en ben je het eerste aanspreekpunt voor de winkels in Nederland. 
 
Werkzaamheden die tot jouw takenpakket behoren: 

 allerhande communicatie naar de winkels, waaronder de wekelijkse Nieuwsbrief 

 begeleiding van stagiaires op de afdeling Inkoop/Merchandise 

 voorbereiding en uitvoering van de inventarisaties en bijbehorende administratie 

 voorbereiding en uitvoering van afprijzingen 

 afhandeling van alle retail bestellingen en aanvragen vanuit de winkels 

 registratie van de bevoorrading van de winkels 

 coördinatie van transporten c.q. leveringen. 

Functieprofiel 

 Je hebt een afgeronde mbo niveau 4, bij voorkeur in de richting van mode 

 Je hebt een servicegerichte instelling 

 Je bent flexibel en kunt snel schakelen tussen verschillende werkzaamheden 

 Je kunt uitstekend overweg met het MS Office pakket 

 Kennis van de Duitse taal is een pré 

 Je bent voor 40 uur beschikbaar en woonachtig in (de directe omgeving van) Amsterdam. 

 
Wij bieden 
Wij bieden een arbeidsvoorwaardenpakket conform de cao Retail non-food. Je komt te werken in een 
jong, klein en gezellig team in een omgeving waar alles mode ademt.  
 
Enthousiast geworden? 
Herken jij je in bovenstaand profiel? Stuur dan snel jouw CV en motivatiebrief naar 
vacature@gerryweber.nl  o.v.v. Retail Support Employee 
 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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