Category Manager SPORT 2000 - omni-channel
fulltime / [39 uur per week]
Gezocht
In de retail heb jij je sporen al verdiend. Je hebt daarnaast ook ervaring opgedaan met het inkopen en
plannen van [sport]artikelen en het analyseren van doorverkopen. Maar een stemmetje in je hoofd
drijft je verder. Jij bent op zoek naar een nieuwe – misschien wel de ultieme - challenge. Die vind je bij
ons. ANWR-GARANT Nederland is een Retail Service Organisatie voor zelfstandige ondernemers.
Wat wij zoal doen? Check snel onze website www.anwr-garant.nl! Onze teams bevinden zich midden
in de sprong naar agile werken en proberen ondernemers nu door de zware tijd van Corona heen te
loodsen. Challenging, dus wat wil je nog meer?! Als Category Manager SPORT 2000 maak je deel uit
van de drijvende motor van de organisatie. Jij voegt voor alle partijen, zowel retailer, leverancier,
consument en last but not least de eigen organisatie, waarde toe. Deze taken voer je uit in een omnichannel omgeving. Jij haalt het beste uit beide werelden, de bricks en de clicks.
Is het überhaupt mogelijk de verantwoordelijkheden en taken van deze challenge kort weer te
geven?
Wij doen een poging:
De Category Manager
 zet trends en nieuwe ontwikkelingen in de markt om in kansen
 is de verbindende factor tussen alle stakeholders
 adviseert pro-actief over de SPORT 2000 strategie en de category strategie
 stelt samen met de merken assortimenten samen en informeert/adviseert de retailers
 stelt een groei- en GTM-plan op voor de category
 levert artikeldata etc. aan t.b.v. contentbeheer op de ANWR-GARANT webshops en
platformen
Houdt zich hoofdzakelijk bezig met
 ontwikkeling & implementatie van de category strategie
 monitoring & analyse van resultaten/prestaties van de eigen categorie en marktontwikkelingen
 doorontwikkeling van aanbod-/assortimentsontwikkeling
 verbetering van doorverkoopresultaten en marges
 bezoek/gesprekken met retailers en leveranciers en inkoopcommissies
 organisatie inkoopbeurzen
Wat breng jij mee
 een relevante opleiding op Hbo-niveau
 talen: Engels en Duits [zowel mondeling als ook schriftelijk zeer goed]
 minimaal 3 jaar relevante ervaring in de retail [sturen o.b.v. van kengetallen]
 pré: expertise in tenminste 3 van de genoemde categorieën: running * training * outdoor *
wintersport * lifestyle * skate/funsports
 software: MS Office [absolute must: excel m.b.t. data-analyses]
 van jou wordt gezegd: jij bent analytisch * nauwkeurig * communicatief sterk
 jij beschikt over: overtuigingskracht * innovatief denken * flexibiliteit/stressbestendigheid *
onderhandelingsvaardigheden

Hier staat een vergoeding tegenover
 in vorm van een bij deze challenge en jouw ervaring passend salaris, pensioen en WIA
regeling
 auto, telefoon en laptop hoef je niet zelf mee te brengen
 de mogelijkheid om enorm veel kennis en ervaring op te doen
 de kans om actief mee te werken aan de ontwikkeling van de formule SPORT 2000
Werkomgeving
Je komt te werken in het enthousiaste Team Buying op de kantoren te Leusden en Nieuwegein.
Vanzelfsprekend heb je afstemming met de Teams Marketing, Digital en Back Office.
Solliciteren
De juiste challenge voor jou? Wordt dan lid van ons Team en zet jouw talent in. Wij leren je graag
kennen. Wie ben je? Wat drijft jou? Waar wil je naartoe? Vertel het ons en solliciteer onder het
KENWOORD: Category Manager via vacature@anwrgarant.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!

