
 

 

 

(Junior) Merchandise Planner - Fulltime 

 

Wie zijn wij: 

The Gift Label is een lifestyle brand gevestigd in Amsterdam. Het is onze passie om 
producten te creëren die geliefd zijn en vrolijkheid verspreiden! Unieke cadeaus die leuk zijn 
om te kopen en nog leuker om te geven! Onze producten zijn met veel liefde en zorg 
gemaakt. Wij vieren altijd de kleine dingen in het leven en proberen mensen te blijven 
verrassen! Wij zijn graag jouw personal gift label voor originele cadeaus. Je kans ons vinden 
op verschillende locaties wereldwijd of online via de website. Let’s throw kindness around 
like confetti! 

Met inmiddels meer dan 750 verkooppunten wereldwijd en nog steeds dagelijks groeiende 
zijn wij op zoek naar iemand die het gehele inkoopproces wil structureren, uitbouwen en 
beheren. Ben jij het gestructureerde analytische wonder die ook super commercieel is en 
houdt van een uitdaging dan zoeken wij jou? 

 

Functie Profiel: 

• Verantwoordelijk voor het uitbouwen van het inkoopproces; 
• Verantwoordelijk voor de inkoop planning en de “buying” kalender; 
• Het plaatsen van inkooporders; 
• Het onderhandelen met leveranciers over kwaliteiten, orders en prijzen; 
• Product sourcing; 
• Het plannen en beheren van de voorraden; 
• Het controleren van binnenkomende goederen; 
• Het bewaken van de levertijden; 
• Administratieve werkzaamheden; 

 



Jouw profiel: 

• Minimaal 1 a 2 jaar ervaring in een vergelijkbare rol; 
• Excel Wizard; 
• Goed kunnen schakelen en prioriteiten stellen; 
• Flexibel, nauwkeurig en leergierig; 
• Probleemoplossend vermogen; 
• Analytisch vermogen; 
• Communicatief vaardig in woord en geschrift (kennis van Engelse taal een pre); 
• Gedreven en iemand met een hands-on mentaliteit; 
• Accuratesse en beheersing van Microsoft Office; 
• Affiniteit en feeling met fashion; 
• Verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandig kunnen werken; 
• HBO diploma ( voorkeur richting Economie of TMO) 

 

Wij bieden: 

Leuk en gevarieerd werk (geen dag is hetzelfde!) in een groeiende organisatie met 
enthousiaste collega’s in een informele werksfeer. 

Spreekt deze vacature jou aan en ben jij de juiste persoon voor deze job? Dan ontvangen we 
graag jouw motivatie + CV op gheza@thenextstripe.com of je mag ons altijd even bellen op 
06-22798909 voor eventuele vragen. 

 


