
(Junior) Merchandise Planner 
 
Functieomschrijving 
Ter uitbreiding van ons team Inkoop zoekt My Jewellery een (Junior) Merchandise Planner. 
Als Merchandise Planner ben je de verbindende schakel tussen inkoop (Design en Buying) 
en verkoop (webshop, retail stores, B2B). Op basis van jouw analyses wordt bepaald hoe 
breed en hoe diep we onze items inkopen. Je zoekt hierin naar de juiste balans tussen 
commerciële doelen en logistiek. Je analyseert en voorspelt de juiste verdeling van voorraad 
tussen onze verschillende verkoopkanalen. Jouw ultieme doel is om de juiste items in de 
juiste hoeveelheid op de juiste plaats te krijgen. 
 
De functie van (Junior) Merchandise Planner is nieuw binnen My Jewellery en daarom 
zoeken we iemand met ervaring, en die dus eigen invulling in zijn/haar rol kan geven. Je 
komt te werken in team Inkoop, dat bestaat uit Buyers, Designers en een Supply Chain 
Coördinator. 
 
Omschrijving van de taken 

- Je analyseert artikelperformance en maakt rapportages die leiden tot het bijsturen 
of maken van inkoopplanningen en orders. 

- Je beheert het assortiment en de merchandising van onze items over de 
verschillende verkoopkanalen (e-commerce, retail & B2B). 

- Je houdt voorraadniveaus en prognoses in de gaten en gaat samen met de Inkopers 
over tot actie waar nodig. 

- Op basis van jouw analyses van historische data en marktontwikkelingen adviseer je 
onze Inkopers over de diepte en breedte van ons assortiment en maatboog 
verdelingen. 

- Je optimaliseert de voorraad door het actief bewaken van voorraad- en 
verkoopindicatoren. 

- Je levert managementinformatie om de juiste strategische keuzes te maken. 
 
Wij zoeken 

- Je hebt een relevante HBO- of WO-opleiding afgerond. 
- Je hebt 2-5 jaar relevante werkervaring (e.g. Merchandise Planner, Inventory 

Controller, Commercial Planner). 
- Je hebt gedegen kennis van voorraadbeheersingsprocessen en forecasting. 
- Je bent analytisch sterk en commercieel ingesteld. 
- Je bent een teamspeler en communicatief vaardig. 
- Je hebt kennis van BI-tools en ervaring met SQL. 

 
Wij bieden 

- Een fulltime functie in een snel groeiend en jong fashion bedrijf. 
- De mogelijkheid om je eigen functie invulling te geven met genoeg ruimte voor eigen 

input en groei. 
- Een marktconform salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals 

pensioen, sporten met je collega’s, leuke uitjes, en een héle leuke personeelskorting 
op al onze producten. 

 



Bedrijfsprofiel 
My Jewellery is een sieraden en kledinglabel uit ’s-Hertogenbosch. Wij verkopen onze eigen 
producten niet alleen via onze webshop, maar ook in onze eigen webshop en via ons B2B 
kanaal. Dit doen we in Nederland, België, Duitsland en daarbuiten. Wij zijn een jong en 
dynamisch bedrijf en groeien zeer hard. Elke dag werken wij met een groep jonge en 
creatieve mensen vol passie en overgave aan het sterker maken van ons merk. 
 
Interesse? 
Als je interesse hebt in deze functie dan kun je je motivatiebrief + cv sturen ovv ‘Junior 
DevOps Engineer’ naar Vilmar Bliekendaal via werken@my-jewellery.com 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


