Assistent Buyer In-house (Fulltime)
We zijn per direct op zoek naar een enthousiaste Assistent Buyer die ons inkoopteam wil komen
versterken. Ben je secuur, een cijferwonder, heb je analytisch inzicht én heb je gevoel voor mode?
Reageer dan snel, want dit is je kans om bij de mooiste onafhankelijke high-fashion webshop van
Nederland te werken.
Functie:
Als Assistent Buyer ben je verantwoordelijk voor het dagelijkse online shopbeheer, je draagt zorg
voor een optimale voorraadbeheersing en je beheert de agenda met betrekking tot inkoopafspraken.
Daarnaast werk je nauw samen met leveranciers, je maakt verkoopoverzichten en analyseert
doorverkoopcijfers. Nabestellingen plaatsen en het controleren van orders en prijsbeheer behoort
ook tot jouw takenpakket. Onze ideale kandidaat heeft enkele jaren ervaring als Assistent Buyer en
een fashion achtergrond. Je hebt een zelfstandige functie, maar werkt nauw samen met ons
inkoopteam.
Vereisten:
- Je hebt een afgeronde Mbo- of Hbo-opleiding; richting inkoop en mode (TMO/AMFI)
- Je hebt een perfecte beheersing van Microsoft Office en met name van Excel
- Je hebt affiniteit met mode en e-commerce
- Je hebt analytisch inzicht
- Je bent communicatief vaardig en kunt in een klein team veel afwisselende werkzaamheden
verrichten
- Je bent enthousiast, gedreven en neemt initiatief
- Je kunt snel, secuur en doelgericht in teamverband én zelfstandig werken
- Je hebt ervaring in een vergelijkbare functie; minimaal 2 jaar ervaring is een pré
- Je beheerst de Nederlandse én de Engelse taal uitstekend
- Je woont in een straal van maximaal 10 km van Haarlem
- Je bent commercieel ingesteld
- Je hebt geen 9-tot 5 mentaliteit
Periode:
Je bent per direct en fulltime beschikbaar.
Wat bieden wij:
Een dynamische functie in een prettig en zeer succesvol bedrijf met de mogelijkheid om mee te
groeien en het bedrijf verder te professionaliseren. De arbeidsvoorwaarden zijn goed en de
arbeidsomstandigheden uitstekend.
Reactie:
Wekt deze vacature je belangstelling en voldoe je aan onze eisen? Ben jij assertief én kun je zowel
zelfstandig als in teamverband werken? Heb je affiniteit met mode en heb je ervaring in een
soortgelijke functie? Stuur je CV en sollicitatiebrief naar victor@perfectlybasics.nl.
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