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Heb jij net je hbo diploma in ontvangst mogen nemen en zoek je als young professional 

een commerciële startersfunctie waarin ontwikkeling centraal staat? Krijg jij een kick van 

het doen van analyses? En wil jij ervoor zorgen dat onze collectie op het juiste moment 

op de juiste plek is zodat wij het optimale uit onze voorraad halen? Grijp dan je kans en 

solliciteer als Assistant Merchandiser Women!  

 

YOU WORK FOR WE AS AN ASSISTANT MERCHANDISER 

Merchandising vormt de verbindende schakel tussen onze afdelingen Design en Buying 

die de collecties ontwikkelen, en onze stores en webshop waar we de collecties 

verkopen. Op basis van onze analyses wordt bijvoorbeeld bepaald hoeveel producten 

we inkopen en wat de verdeling wordt tussen de online en fysieke verkoop. Hiervoor 

hebben we een superslim en state-of-the-art planning & allocatiesysteem 

geïmplementeerd; TXT. Met een onderzoekende instelling, een kritische blik, cijfermatig 

én commercieel inzicht vind je bij WE de ideale omgeving om jouw carrière verder te 

laten groeien. Voor het Merchandising Women team zijn we op zoek naar een Assistant 

Merchandiser Women voor de productgroep Knitwear & Accessories.   

 

Wat jouw job inhoudt? Samen met collega’s van Merchandising, Retail Operations, 

Finance en Sales zorg jij ervoor dat het optimale uit onze voorraad wordt gehaald. 

Specifiek voor onze women knitwear & accessories items. Hiervoor werk je nauw samen 

met een Merchandiser en Junior Buyer en ben je o.a. verantwoordelijk voor het: 

 zorgen dat onze voorraad op het juiste moment, in de juiste hoeveelheid, op 

de juiste plek is zodat we het maximale resultaat kunnen halen uit onze 

collecties;  

 analyseren van store performance en acties inzetten om deze te optimaliseren; 

 maken van commerciële beslissingen met betrekking tot de budgetten en 

verdeling van onze collecties; 



 continu schakelen, informeren en bijsturen van verschillende afdelingen, zoals 

bijvoorbeeld onze logistieke afdeling. 

 

Wat we van jou verwachten? 

 Een recent afgeronde hbo-opleiding, bijvoorbeeld richting Economie, 

Bedrijfskunde, Business Administration of Fashion. 

 Je hebt goede analytische vaardigheden, bent commercieel ingesteld en hebt een 

sterk oog voor detail. 

 Je bent leergierig, hebt goede planning skills en een hands-on mentaliteit. 

 Je hebt kennis van Excel. 

 Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal. 

 Kortom: jij bent een gepassioneerde young professional die graag in een team 

samenwerkt, op zoek is naar een mooie uitdaging en gek is op cijfers!  werk je 

graag samen in een team, ben je op zoek naar een flinke uitdaging en ben je gek 

op cijfers!  

WE WORK FOR YOU 

Wij zorgen ervoor dat jij de beste versie van jezelf kunt worden. Ofwel, You work for WE, 

WE work for you. Dat betekent voor jou dat je onderdeel bent van ons innovatieve 

Merchandising Women team waar een data-driven mentaliteit heerst en we iedere dag 

werken aan het verder uitbouwen van onze resultaten. Wil je verder ontwikkelen in het 

Merchandising vak? Dan moet je bij WE zijn!  

Daarnaast betekent werken bij WE voor jou; Continu leren en ontwikkelen, zowel 

vakinhoudelijk als persoonlijk. Vanuit onze WE Academy bieden we bijvoorbeeld alle 

opleidings- en trainingsmogelijkheden die jij nodig hebt om bij ons te excelleren. En 

uiteraard kun je ook rekenen op een salaris dat past bij jouw kennis, opleiding en 

ervaring, een reiskostenvergoeding, 25 vakantiedagen en 8% vakantiegeld, standaard 

20% shopkorting en regelmatig zelfs 36% en een uitgebreid pakket aan collectieve 

verzekeringen. En tot slot kan je al je energie kwijt tijdens onze bootbamp, boks- of 

yogalessen tegen een gereduceerd tarief. 

 

WHO WE ARE 

Als echte fashion liefhebber ken je WE natuurlijk al wel. Maar wist je dat we al 100 jaar 

bestaan en bijna 200 succesvolle stores én een state-of-the-art webshop hebben? Of 

dat we bij WE alles onder één dak hebben: design, productie en natuurlijk de verkoop? 

 

Nog wat WE-facts:  



 We zijn een nuchter Nederlands bedrijf maar inmiddels ook actief in België, 

Duitsland en Zwitserland. 

 We hebben meer dan 2.000 gedreven medewerkers en groeien nog dagelijks. 

 We vinden maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen erg 

belangrijk. 

 We believe life is better together. 

 

HOW WE RECRUIT 

Zodra we je sollicitatie ontvangen hebben, sturen we je een e-mail. Binnen twee weken 

hoor je of je wordt uitgenodigd voor een gesprek met de Manager Merchandising 

Women en Corporate Recruiter. Zijn jullie na het gesprek allebei enthousiast, dan vragen 

we je een online persoonlijkheidsvragenlijst in te vullen. Hierna volgt een tweede 

gesprek met je toekomstige collega’s. Verloopt ook dit positief, dan heten we je van 

harte welkom als nieuwe WE collega! Een toetsing in het Waarschuwingsregister 

Detailhandel (FAD) is onderdeel van onze sollicitatieprocedure. 
 

 


