
 

 
 
Binnen ANWB Retail wordt de omnichannel strategie van diensten en producten 
vormgegeven. Hieronder vallen de distributiekanalen (winkels, Leden Service Center, Online) 
en de resultaatverantwoordelijkheid voor alle producten (kleding, schoenen, reisartikelen). 
De afdeling Buying en Merchandise en Formule is verantwoordelijk voor de omnichannel 
formule, de ontwikkeling hiervan en het mede helpen bereiken van de ambitieuze meerjaren 
resultaatsdoelstelling. 
 
Voor de afdeling  Buying en Merchandise met standplaats Harderwijk  zijn wij, in verband 
met verlof, op zoek naar een  
 

Assistent Buyer Kleding 
38 uur voor de periode januari 2020 tot en met augustus 2020 
  
De assistent Buyer Kleding Human Nature werkt aan de groei en continuïteit van de afdeling 
kleding. De assistent Buyer ondersteunt de Buyers bij zowel de uitwerking als de opvolging 
van commerciële en inspirerende collecties van Human Nature die aansluit bij de uitstraling 
en kwaliteitseisen van de ANWB. 
 
Het buyingteam kleding bestaat uit ongeveer 12 medewerkers en er heerst een informele 
sfeer. Er zijn voor de afdeling kleding 2 inkopers met elk een eigen pakket. De afdeling 
kleding is verdeeld in 2 inkooppakketten, de ene inkoper koopt de jassen, bottoms, 
regenkleding en accessoires in en de andere alle heavy tops, light tops, overhemden, travel 
collectie en sokken. 
 
Wat houd je werk in? 

 Begeleiding en controle van ingekochte artikelen, signaleren van afwijkingen 
 Beoordeling approval samples en eindproducten op basis van vooraf gestelde specificaties 
 Opvoeren van orders en uitwerken van alle orderdetails 
 Onderhouden van de contacten met leveranciers in Nederland en het buitenland en de 

sourcing/buying service organisatie in het Verre Oosten met betrekking tot approvals, 
samples en levertijden van artikelen en het verwerken van deze gegevens in ons systeem 
Microsoft AX 

 Ondersteuning bieden aan marketing activiteiten waaronder folders (opvoeren en 
controleren van folders en online nieuwsbrieven) 

 Verzorgen van interne en externe communicatie met leveranciers 
 



Hebben we een match? 
 HBO met of zonder werkervaring ( Bijvoorbeeld AMFI ( Amsterdam Fashion Institute) of HBO 

Fashion and Textile Technoligies), TMO of MBO met minimaal 3 jaar ervaring binnen een 
vergelijkbare functie binnen retail 

 Kennis van actuele ontwikkelingen op het gebied van retail en patroon/pasvorm is een pré 
 Commerciële vaardigheden 
 Goede kennis van en ervaring met Microsoft Office (incl. Excel) en goede mondelinge en 

schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in zowel de Nederlandse als Engelse taal 
 
Naast uitdagend werk en leuke collega's bieden we ook een goed salaris en marktconforme 
arbeidsvoorwaarden.  
 
Wil jij degene zijn die ons team komt versterken? Mail dan je CV naar Mvankampen@anwb-
retail.nl. 
 

 
 


