
 

 
Merchandise Planner – fulltime 

Passende kernwaarden van Suitable zijn: Betrokken, Innovatief en Krachtig. We staan er goed 
voor en zien nog meer kansen om door te groeien. De successen van Suitable zijn 
veelbelovend. Wil jij mee bouwen aan het mooiste herenmodebedrijf van Nederland? Wil jij op 
basis van eigen verantwoordelijkheid en vrijheid uitdagingen aanpakken en verder bouwen 
aan ons succes? Op zoek naar een werkplek waar jij jezelf kan zijn in een professionele én 
informele omgeving? Ter uitbreiding van ons team in Rosmalen zijn wij op zoek naar een 
merchandise planner. 

Een merchandise planner is verantwoordelijk voor de juiste voorraad op het juiste moment 
als voortvloeisel van de gemaakte verkoop- en inkoopplan de cijfermatige samenstelling van 
de collectie. Aan de hand van analyses van sales- en marktcijfers bepaalt een merchandiser 
mede de collectie grootte, het aantal stuks per productgroep, etc. per shop. Een merchandiser 
werkt nauw samen met inkoop, product development, design en sales. 

Taken en verantwoordelijkheden: 

• Analyses en rapportages maken en bijhouden van salescijfers die leiden tot bijsturen 
of maken van inkoopplanningen en orders. 

• Beheren van assortiment en merchandising (verdeling van de goederen per winkel). 
• Optimalisatie van voorraad door actief voorraadbeheer door het bewaken indicatoren 

van voorraad en verkoop (aan de hand van wekelijkse sales cijfers per shop verdeling 
van goederen bepalen per locatie), wat resulteert in beter resultaat. 

• Bewaken, bepalen en verbeteren proces van distributie voor uitleveringen. 
• Je zet zelf operationeel de logistieke processen en orders uit. 
• Onderhouden van contacten met logistiek, inkoop en shops. 

Suitable schudt graag jouw hand als je: 

• Beschikt over minimaal 2 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke rol 
• Ervaring hebt in merchandising op basis van inkoopplan en actuele omzetcijfers in 

een retail omgeving. 
• Ervaring hebt in het werken met juiste kpi’s ter verbetering van de voorraad. 
• Je bent ervaren met logistieke processen (inbound, outbound, interfiliaalverkeer en 

voorraadbeheer). 
• Je bent daadkrachtig analytisch sterk, goed in Excel en commercieel gedreven en bent 

een volwaardige gesprekspartner voor leveranciers 
• De ideale kandidaat laat zich omschrijven als energiek, analytisch, denkend in 

mogelijkheden, cijfermatig sterk onderlegd, resultaatgericht, teamplayer, affiniteit 
met commercie en mode, ondernemend en gevoel voor humor. 

• Betrokken, Innovatief en Krachtig, oftewel een BIKkel, bent 

Suitable biedt jou: 

• Een jonge en dynamische organisatie 
• Een professioneel en gezellig team 
• Resultaatgerichte spirit in een informele sfeer 
• Eigen verantwoordelijkheden, initiatief en ruimte om jezelf te ontwikkelen 

Ben je geïnteresseerd om het Suitable team vanuit kantoor te komen versterken? Mail je CV 
met foto en motivatie naar babette@suitable.nl, o.v.v. Vacature Merchandise planner t.a.v. 
Babette van Dun. Wellicht schudden wij elkaar binnenkort de hand! 
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