
 
 

Assistant Category Manager Girls 
 

 
Wat ga je doen? 
Voor de afdeling Category Management zijn wij op zoek naar een collega die de Category Manager van 
de productgroep Girls optimaal weet te ondersteunen op administratief en commercieel gebied. In 
deze functie ben je mede verantwoordelijk voor de productontwikkeling, dit betreft het hele sample 
traject, waaronder lab dips, doorpas, sample comments en het opmaken van maatschema’s. 
Daarnaast begeleid je de promoties volgens de actieplanning. Als Assistant Category Manager ben je 
de spil tussen de verschillende afdelingen en heb je regelmatig contact met leveranciers. Goede 
communicatieve vaardigheden zijn dan ook een must.  
 
Wat verwacht Prénatal van jou? 
Je hebt één tot drie jaar relevante werkerving opgedaan of hebt net jouw HBO afgerond. Een echte 
pré is een fashion achtergrond of een brede textielkennis. Daarnaast ben je enthousiast, werk je 
nauwkeurig, goed georganiseerd en beschik je over commercieel inzicht. Tenslotte is het belangrijk 
dat je zowel de Nederlandse als de Engelse taal vaardig bent.  
 
Wat biedt Prénatal jou? 
Een afwisselende, uitdagende fulltime baan bij een dynamisch bedrijf! Naast een salaris welke past bij 
je leeftijd en ervaring, hoort bij deze functie een lekker pakket arbeidsvoorwaarden zoals: 25 
verlofdagen, opleidingsmogelijkheden, dagelijks een lekkere en gezonde lunch. Ook hebben we voor 
jou een aantal kortingen geregeld, zoals een collectieve ziektekostenverzekering en korting bij de 
sportschool. Tenslotte krijg je als werknemer van Prénatal korting op ons eigen assortiment.  
 
Wie zijn wij? 
Prénatal is dé winkel die zich richt op het verkopen van babyartikelen en alles wat daarbij komt kijken. 
We hebben op dit moment ruim 50 filialen verspreid door heel Nederland, verdeeld in Megastores en 
Citystores. Ons Servicekantoor, Prénatal Hearts, is gevestigd in Amersfoort Vathorst.  
Meer informatie kun je vinden op www.prenatal.nl. 
 
Leuk? 
Klinkt gaaf he?! Sta je te trappelen van ongeduld om te starten, dan zien we je sollicitatie graag 
tegemoet. Wil je vooraf wat meer weten over de functie, dan kun je bellen met  Nynke van der Gouw 
(HR Business Partner). Haar telefoonnummer is 06 - 82 01 17 39. Gelijk solliciteren kan ook, gebruik 
dan de onderstaande sollicitatiebutton. Nou…waar wacht je op?? 
 
Voor alle recruitmentbureaus: we snappen dat jullie graag mee helpen zoeken met deze onwijs leuke 
vacature, maar we gaan eerst zelf ons best doen om de allerleukste kandidaat te selecteren. Als het 
niet lukt, bellen wij jullie; beloofd! 
 
Een integriteitscontrole via het waarschuwingsregister van de stichting Fraude Aanpak Detailhandel is 
onderdeel van de sollicitatieprocedure. 
 

http://www.prenatal.nl/

