
 

 
Northern Linen is een van de grootste spelers in het linnen segment van de textielmarkt. Wij 
importeren linnen uit China en Rusland en exporteren dit wereldwijd voor verwerking in de kleding-
industrie. Een platte, no-nonsense organisatie waar we op informele basis met elkaar omgaan. Met 30 
hardwerkende collega’s zijn we, ook in deze tijden, succesvol en liggen er voldoende kansen en 
mogelijkheden. Onder de handelsnaam Northern Fabrics leveren wij sinds enkele jaren ook stoffen in 
katoen, polyester en viscose kwaliteiten. Voor ons dynamische bedrijf zoeken wij een evenzo 
dynamische 
 
Buyer katoen/polyester/viscose  (1fte) 
 
Functie:  
Inkoper van ruw doek (katoen/polyester/viscose)  met leveranciers en agenten buiten Europa.  
Tot het takenpakket behoort: 

 Prijsonderhandelingen over inkooporders in samenspraak met de directie 

 Monitoren van leveringen en kwaliteiten van het doek ism een assistente en het inkoopteam in 
Nederland en China. 

 Het voeren van een correcte administratie tbv de inkoop processen in nauwe samenwerking met 
de accountmanagers Verkoop, Logistiek en Finance in Nederland en het team in China. 

 Verwerking van openstaande claims en klachten ism accountmanager en/of algemeen directeur; 

 Ism Styliste, 2 jaarlijks verantwoordelijk voor de samenstelling van een collectie tbv de textielbeurzen.   

 Bezoeken (2-3x/j.) van internationale textielbeurzen alsmede  leveranciers en agenten in  Europa, China, 
Pakistan  en Afrika  

 
Profiel:  

 Een afgeronde HBO opleiding bij voorkeur textiel gerelateerd (of HBO niveau door werkervaring) 

 Minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie bij een (internationaal) handelsonderneming 
of textielveredelingsbedrijf  

 Reiservaring in Verre Oosten (China/Pakistan bij voorkeur). 

 Goede beheersing van het Chinees, Engels en Nederlands 

 Goede kennis van MS Office en een ERP-pakket (Navision, Axapta).   

 Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden  
 
Salarisindicatie: markt conform + bonusregeling over gestelde targets. 
 
Ben je iemand die weet wat jij wiltl en het waar kan maken? Relativeer je werkstress met een gezonde 
dosis humor? Reageer dan op deze functie.  Stuur een e-mailbericht met je motivatie t.a.v. José 
Moons.  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
Northern Linen is one of the largest players in the linen segment of the textile market. We import linen from China and 
Russia and export it worldwide for processing in the clothing industry. A flat, no-nonsense organization where we deal 
with each other on an informal basis. With 30 hardworking colleagues, we are successful, even in these times, and there 
are plenty of opportunities and possibilities. Under the Northern Fabrics trade name, we have also been supplying 
fabrics in cotton, polyester and viscose qualities for a number of years now. For our dynamic company we are looking for 
an equally dynamic 
 
Buyer cotton/polyester/viscose (1fte) 
 
Position:  
Purchaser of raw cloth (cotton/polyester/viscose) with suppliers and agents outside Europe.  
Part of the range of duties: 

 Price negotiations on purchase orders in consultation with management 

 Monitoring deliveries and qualities of the fabric in association with an assistant and the procurement team in the 
Netherlands and China. 

 Carrying out a correct administration for the procurement processes in close cooperation with the account managers 
Sales, Logistics and Finance in the Netherlands and the team in China. 

 Processing outstanding claims and complaints ism account manager and/or general manager; 

 In association with Stylist, 2 annually responsible for the composition of a collection for the benefit of the textile fairs.   

 Visits (2-3x/y) of international textile fairs as well as suppliers and agents in Europe, China, Pakistan and Africa.  
 
Profile:  

 A completed HBO education preferably textile related (or HBO level through work experience) 

 At least 5 years' experience in a similar position in an (international) trading company or textile finishing company  

 Travel experience in the Far East (China/Pakistan preferred). 

 Good command of Chinese, English and Dutch 

 Good knowledge of MS Office and an ERP package (Navision, Axapta).   

 Excellent social and communication skills  
 
Salary indication: market in accordance with + bonus scheme over set targets. 
 
Are you someone who knows what you want and can make it happen? Do you put work stress into perspective with a 
healthy dose of humor? Then respond to this position.  Send an e-mail with your motivation and CV to the attention of 
José Moons. 
 
 


