
Vacature Product Manager (32-40 uur) 

Kun jij, in de hectiek van het inkopen van onze collecties, het overzicht bewaren en de processen 
ordelijk laten verlopen? Voel jij je thuis in een ondersteunende rol, ben je nieuwsgierig, modebewust 
en kun je geen genoeg krijgen van de trends op het gebied van wonen en design? Dan zijn wij op 
zoek naar jou! 

Per direct zijn wij op zoek naar een Product Manager (32-40 uur) om ons team te versterken. Je bent 
verantwoordelijk voor de collecties van bekende (inter)nationale designmerken, zowel voor 
Eijerkamp als onze designwinkel CILO. Samen bouwen we aan de mooiste woonwinkels van 
Nederland! Je zal voornamelijk vanuit het hoofdkantoor en de winkel in Zutphen werken, maar je 
bent ook regelmatig in onze winkel in Veenendaal (dichtbij Utrecht) te vinden.  
 
Wie zijn wij? 
Met onze ruim 250 medewerkers creëren wij dagelijks een ‘thuis’ door heel Nederland. Liefde en 
passie voor meubels zit in ons DNA. Onze inspirerende winkels en online winkel met ruim 150 
bekende woonmerken vind je in Veenendaal en Zutphen en zijn o.a. bekend van het tv-programma 
vtwonen ‘Weer verliefd op je huis’ en de bekende woonbladen. 
 
Wat ga je doen? 
In de functie van Product Manager kom je te werken in een dynamisch en creatief team met passie 
voor wonen. Dit team is verantwoordelijk voor het inkopen, ontwikkelen, samenstellen en 
presenteren van de collectie. 
 
Als Product Manager ondersteun je in het gehele inkoopproces. Jij bent de schakel tussen de 
verkoopvloer, het inkoopteam, het magazijn en het online team. O.a. door te zorgen voor de juiste 
verwerking van de orders, voorraden bij te houden, online optimalisaties te spotten, analyses te 
maken, het bewaken van de levertijden van ingekochte orders en overzicht te houden van de 
producten die binnenkomen.  
 
Wanneer er uitdagingen of problemen zijn, dan pak je deze snel en adequaat op. Hiervoor houd je 
nauw contact met zowel interne teams en met externe leveranciers.  

Wie zoeken wij? 
Wij zijn op zoek naar een commerciële en ondersteunende Inkoop assistent. 

 Je bent in het bezit van een HBO diploma in de richting van TMO Fashion Business School of 
een vergelijkbare opleiding;  

 Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie in de fashion- of woonretail; 

 Je bent gestructureerd en administratief goed onderlegd; 

 Je vindt het leuk om verschillende data te analyseren, zodat jij als de beste kunt vertellen 
welke artikelen bij onze klanten in de smaak vallen; 

 Met jouw communicatieve skills kun jij op de juiste manier contacten onderhouden met onze 
externe partijen en zorg je voor een goede afstemming binnen de organisatie; 

 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal en je kunt je goed verstaanbaar 
maken in het Engels en Duits; 

 Je hebt affiniteit of enige kennis van het interieur vak, met name op het gebied van 
(design)meubels; 

 Je vindt het prettig om zelfstandig te werken, maar gaat ook graag in teamverband aan de 
slag; 

 Tot slot ben je daadkrachtig en heb je overtuigingskracht. 

Wat bieden wij? 



Natuurlijk een passend salaris gebaseerd op de CAO Retail non-food, module woondetailhandel, 
maar er is veel meer! 
 

 Je komt te werken in een enthousiast Inkoopteam met passie voor wonen; 

 Onze bedrijfscultuur is open en informeel: we staan altijd open voor nieuwe initiatieven en 
ideeën;  

 Leer elke dag meer: wij bezoeken regelmatig congressen, beurzen en delen onze kennis 
graag met je.  

 Een goede reiskostenvergoeding én onze woonwinkels zijn zowel met de auto als met het 
openbaar vervoer gemakkelijk te bereiken; 

 Lekker op vakantie gaan vinden wij belangrijk: je bouwt 8% vakantiegeld per jaar op over jouw 
verdiende salaris en krijgt naar rato 25 vakantiedagen in een vakantiejaar;  

 Voor op je oude dag: wij bieden een goede pensioenregeling, waarbij wij 2/3
e
 van de premie 

betalen; 

 Maak van je huis een fijn thuis: je krijgt een aantrekkelijke personeelskorting op de complete 
collectie van de Eijerkamp Retail Groep (Eijerkamp, Trendhopper en CILO); 

 Blijf fit en vitaal:  je kunt met extra voordeel bij Fitland sporten; 

 Een actieve personeelsvereniging; kaartjes voor het theater, concerten en meer scoor je extra 
voordelig;  

 Gezellige borrels, legendarische feestjes en de leukste activiteiten! 
 
Solliciteren? 
Word jij enthousiast van deze vacature en voldoe je aan bovenstaand profiel? Dan zien wij jouw CV 
met recente foto en motivatie o.v.v. ‘Vacature Product Manager graag tegemoet. Je kunt 
solliciteren via sollicitatie@eijerkamp.nl.  
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