
Commerce buying- Supply & sales assistant   

Commerce Buying is een groothandel in kleding voor zowel dames en heren.  

Wij hebben de kledinglicentie van het damesmerk Supertrash en doen daarnaast veel met 

bekende merken als Happy Socks, Sapph en Pierre Cardin. Deze merken worden voornamelijk 

via diverse online marketplaces verkocht waaronder Bol.com en Veepee. 

Naast bekende merken produceren wij ook kleding onder private label voor diverse grote 

retailers.   

De webshop www.supertrash.com is ook van ons. 

Vanwege de snelle groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar een assistent die de 

directie kan ondersteunen bij de verkoop en op het gebied van voorraadmanagement 

(Supply). 

Wij zijn met een klein team waardoor je veel verantwoordelijkheid krijgt en actief kunt zijn op 

diverse vlakken.  

Functie omschrijving:  

Als supply & sales assistant ben je verantwoordelijk voor het managen van de supply chain 

en ondersteun je het sales team. De taakverhouding zal ongeveer 50/50 zijn tussen supply en 

sales. 

 

Taken supply: 

• Contact transporteur – pick-ups 

regelen, verzendlabels maken 

• Pakbonnen maken 

• Voorraad management – inkoop, 

verkoop 

• Verkooporders verwerken en 

invoeren in softwarepakket 

• Inkooporders verwerken 

• Magazijnmedewerkers aansturen  

Taken sales: 

• Sales voorstellen maken 

• Content verzorgen 

• Klanten contact B2B  

• Planning maken 

• Ondersteunen van de webshop 

 

 

 

 

Wat we vragen: 

• HBO werk en denkniveau 

• Zeer sterk in het bewaken van prioriteiten, goed overzicht weten te behouden. 

• Flexibele instelling (geen 9:00 tot 17:00 mentaliteit) 

• Goede beheersing Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 

• Ervaring in Fashion is een pré. 

• KEY woorden: Zelfstandig, Pro-actief, Gestructureerd, Verantwoordelijk, Hands on, 

Stress bestendig, oplossingsgericht. 

 

http://www.supertrash.com/


 

Wat wij bieden: 

• Contract voor 40 uur per week (evt. minder in overleg) 

• Marktconform salaris 

• Arbeidsvoorwaarden markt conform 

• 24 vakantiedagen per jaar 

• Gezellig team 

Wij bieden een unieke mogelijkheid om het reilen en zeilen van een groothandel te ervaren 

en direct een grote verantwoordelijkheid te hebben. Dus ben jij klaar voor een uitdaging?  

Spreekt dit je aan? Stuur je CV naar maurick@commercebuying.com  

 

mailto:maurick@commercebuying.com

