
 

 

 

 

 

Vacature: ( Jr. ) Space Manager 

 

De Category & Trade Company groeit en daarom zijn wij per direct op zoek naar 

een Space Manager of Jr. Space Manager  

Een Space Manager is de spil in het web in een retail organisatie. Als Space Manager ben 

je verantwoordelijk voor het ontwikkelen van schappenplannen voor de winkels en werk 

je nauw samen de afdeling Category Management. Voor de schappenplannen wordt 

gebruikt gemaakt van software en de ruimte die is toegewezen aan de categorie. Je kan 

je goed verplaatsen in de shopper en houdt ervan om producten efficiënt te plaatsen op 

het schap, zodat de klant het gemakkelijk kan vinden, er voldoende voorraad is en het 

rendement optimaal.  

Als Space Manager wordt het volgende van je verwacht: 

-          Actief meedenken aan schap inrichting en optimalisatie 

-          Bewaken van de huidige processen en de optimalisatie waar nodig 

-          Een actieve bijdrage in overleggen 

-          Het ondersteunen van de categorie managers op presentatie 

-          Analytisch vermogen 

-          Je treedt daadkrachtig op 

-          Je kan helder communiceren 

-          Je houdt van detail en past dit toe op je werkzaamheden 

-          Ervaring in en handig met Excel en andere software oplossingen 

-      Affiniteit met (Food)Retail 

-      Een afgeronde HBO opleiding 

-      Wonend bij voorkeur in de omgeving van Amersfoort-Lelystad-Zwolle 

Werkveld: 

Onze opdrachtgevers zijn leveranciers en retailers, die hun eigen organisatie elke dag 

weer beter willen maken. Hierbij speelt space management een belangrijke rol en kan jij 

voor die klant het verschil maken. De opdrachtgevers lopen uiteen van leveranciers en 

retailers in FMCG, Food, Drug, Non-Food tot aan DIY en e-commerce spelers. 

Wat bieden we jou: 

-          Een job bij een interessante retailer  

-          Een plezierige werkomgeving 

-          Coaching en opleiding on the job      

-          Verschillende interne opleidingen, o.a. Space Management & Category 

        Management 

-          25 vakantie dagen 

-      Een goed salaris 

   

 

  



 

 

 

Over Category & Trade Company 

Category & Trade Company is dé specialist voor Category Management, Trade marketing, 

Space management, Formule Management en Space- & Floorplanning Software 

Solutions. 

 

Wij helpen merken of formules te groeien, door o.a.:  

• Ontwikkelen van categorieplannen en -visies met resultaat 

• Verbeteren van de processen op het gebied van Category Management en Space 

Management 

• Versterken van de winkelformule door formule-ontwikkeling en – beheer 

• Detachering van vakspecialisten met waardevolle kennis 

• Specifieke trainingen 

• Versterken van de samenwerking tussen retailers en leveranciers 

 

Met onze kennis, ervaring en tools hebben we al een groot aantal retailers en 

leveranciers geholpen hun categorieën significant te laten groeien of het onderscheidend 

vermogen aan te brengen in de formule. Dit doen wij zij aan zij met onze opdrachtgevers 

door een onderbouwde, praktische en resultaatgerichte aanpak. Samen maken we het 

verschil.   

 

Interesse? 

Meer weten? Kijk op onze website www.ct-company.nl of neem contact op met Xander 

Noordermeer: xander@ct-company.nl 

Of solliciteer direct door je CV en motivatie te mailen naar: secretariaat@ct-company.nl 
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