
Categorymanager Hometex 

Zonder assortiment geen sales! 
 
Wil jij onderdeel uitmaken van een internationaal georienteerde retailer waar je echt het verschil kan 
maken?! 
 
Met de categorie Hometex voorzien wij onze klanten van textiel voor de badkamer, slaapkamer, keuken 
en woonkamer. Een dynamisch pakket waarbij je onze beide doelgroepen in het oog houdt; de 
horecaklant en de eindconsument. Dit zorgt voor een gevarieerd assortiment; van never out of stock 
professioneel horecatextiel, tot seizoens- en promotie gedreven homefashion artikelen. 
Je organiseert je eigen categorie van inkoop tot uitrol, en denkt systematisch en procesmatig mee om 
het NOS proces te optimaliseren. 
 
 
Als Category Manager heb je je eigen verantwoordelijkheden: 
 

 Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en realiseren van het categorieplan binnen de 
kaders van het solution plan. Je bespreekt het voorstel met je Senior Category Manager voor 
goedkeuring. 

 In samenwerking met onze merchandise afdeling initieer je categorie reviews en stel je 
planogrammen samen. 

 Je bent verantwoordelijk voor realisatie van gestelde promo doelstellingen van de categorie en 
het (bij)sturen indien doelstellingen niet worden gerealiseerd. 

 Je bent verantwoordelijk voor uitvoering van de prijsstrategie binnen categorieën.   

 Je selecteert leveranciers voor onze producten 

 Je voert onderhandelingen met onze leveranciers 

 Je bent verantwoordelijk van A-Z voor het administratief verwerken van je gekochte 
assortiment. 

 
Hoe doe je dit? 
 
Jouw analytische inzicht en kennis van cijfers maken van jou de ideale kandidaat 
Door met de diverse stakeholders zowel binnen als buiten de Makro organisatie een duurzame relatie 
op te bouwen. 
 
Wat breng je mee? 
 

 Een relevante afgeronde HBO opleiding 

 2-3 jaar ervaring in een Category management functie 

 Interesse in processen en systemen is een pre 

 Je kunt goed presteren onder druk 

 Deze functie kun je niet uitvoeren als je niet resultaatgericht bent 

 En natuurlijk wil jij winnen! 
 
Wij bieden: 
 



Een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket met onder andere een reiskostenvergoeding en 
personeelskorting op aankopen in de winkel 
Investering in jouw talent door middel van coaching, in-house Metro opleiding, en E-learnings 
Een leuke werksfeer in een dynamisch team 
 
Over Makro: 
 
Makro is onderdeel van een beursgenoteerd internationaal handels- en dienstenbedrijf (Metro Group), 
met meer dan 750 Cash & Carry vestigingen in 26 landen. Makro is al meer dan 50 jaar toonaangevend 
als groothandel in Nederland. Ontwikkeling is bij ons key voor een stabiele toekomst. Met 17 
vestigingen, onze Horeca Bezorg Service en ruim 3500 medewerkers is Makro dé partner voor 
ondernemend Nederland. Een compleet food en non-food assortiment is beschikbaar voor de zaak en 
voor thuis. 
 
 
Geïnteresseerd? Neem dan z.s.m. contact op met Marisa Schutte (oud-TMO’er) op 
marisa.schutte@makro.nl  
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