
Assistent inkoop / Product controller 
Details 

Dienstverband:  Fulltime 

Aantal uur per week: 40 

Adres:   BURGEMEESTER BURGERSLAAN 40A, 5245NH ROSMALEN 

Jij hebt tijdens je stage al wat mogen proeven van de functie en branche. Of je hebt al wat 

ervaring opgedaan als inkoop assistent en wil jezelf graag verder ontwikkelen in deze 

functie als product controller. 

Wat ga je doen 

Je komt te werken binnen ons inkoop Mens&Boys teams waar je als Product Controller de 

buyers en quality controllers ondersteund. Je werkt nauw samen met de buyers en neemt 

hen werk uit handen door de beoordeling van stoffen, labdips, prints en trims op je te 

nemen. Je zorgt dat de monsters en leveringen  op tijd komen en onderhoud hierover nauw 

contact met onze leveranciers. Je werkt commentaren op samples in samenspraak met de 

Quality controller uit en communiceert dit per mail naar onze leveranciers. Kortom: je 

bewaakt de status en opvolging van het product van order tot levering. 

 Andere werkzaamheden zijn: 

 Het beheren van collectiesamples; 

 Goede samenwerking en afstemming met de afdeling marketing over de aanlevering van 

samples voor diverse content.  Denk hierbij aan: Web, fotoshoots, video's; 

 Toffe kleding sets maken voor bijvoorbeeld; fotoshoots, folders en de website.  

Wie ben jij 

Je hebt feeling voor de doelgroep en een heren/boys collectie. Je bent ambitieus, een harde 

werker en leert graag. Je toont eigen initiatief en pakt hierop door. Je hebt een goed oog 

voor detail en gepassioneerd als het om mode gaat.   

 HBO mode diploma in the pocket; 

 Je bent een echte organisator en plannen gaat je ook goed af; 

 Enige ervaring zou mooi meegenomen zijn; 

 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 

 Gestructureerd, nauwkeurig, overtuigend en daadkrachtig. 

Wat bieden wij 

Wij geven je de kans om je als product controller te ontwikkelen binnen ons bedrijf en alle 

kneepjes van het vak te leren. Heel veel Babantse gezelligheid en een borrel op de 

vrijdagmiddag. Verder ga je onderdeel uitmaken van een jong en gedreven inkoop team met 

leuke collega's en een fijne werksfeer! 



 Een passend salaris bij de functie; 

 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur; 

 Reiskostenvergoeding; 

 35% collectiekorting; 

 Opleiding en trainingen via onze Shoeby Academy en via het online platform van 

Goodhabitz; 

 1x per week gratis personal training op het hoofdkantoor in Rosmalen of korting op een 

abonnement bij een sportschool naar keuze. 

Enthousiast geworden? Snappen wij. Solliciteer snel met jouw CV en motivatie en wie 

weet tot snel! 

 


