Junior Inkoper - omni-channel
parttime / [24 uur per week]
Gezocht
Heb jij altijd al samen willen werken met de grootste sport- en schoenenmerken? Zoals bij voorbeeld:
Nike, adidas, Vans, Puma, ecco en Gabor. Sta jij aan het begin van je carrière en heb je de ambitie
om door te groeien? Beschik je over een groot verantwoordelijkheidsgevoel, ben je creatief, leergierig
en durf je keuzes te maken? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij bieden jong talent een veelzijdige
functie met ontwikkelingsmogelijkheden richting Category Management.
ANWR-GARANT is continue in ontwikkeling - nu meer dan ooit! De Teams bevinden zich midden in de
sprong naar agile werken. Wat wij zoal doen? ANWR-GARANT Nederland is een Retail Service
Organisatie voor zelfstandige ondernemers. Check snel onze website www.anwr-garant.nl! Als Junior
Inkoper 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
omni-channel omgeving. Jij haalt het beste uit beide werelden, de bricks en de clicks.
Wat kun jij van de job als Junior Inkoper verwachten?
De Junior Inkoper
 is de verbindende factor tussen leveranciers en ondernemers
 zet een fotografie- en contentplan op
 optimaliseert – samen met het team - de inkoopprocessen
Houdt zich hoofdzakelijk bezig met
 verwerking van inkooporders
 opzetten en communiceren van de inkoop agenda
 data-implementatie en contentbeheer op de ANWR-GARANT webshops en platformen
 administratieve ondersteuning van de Buying Teams tijdens beurs- en inkoopdagen op alle
vakgebieden
 onderhoud van de leverancierscontracten en beheer van de erbij behorende
informatiestromen
Wat breng jij mee
 een relevante opleiding op MBO+ niveau
 talen: Nederlands en Engels [zowel mondeling als ook schriftelijk zeer goed]
 software: MS Office [absolute must: excel m.b.t. data-analyses]
 ervaring in de retail * pré: zowel op schoenen - alsook op sportgebied
 van jou wordt gezegd: jij bent flexibel * stressbestendig * nauwkeurig
 jij beschikt over: commercieel inzicht * service gerichte instelling
Wat staat hier tegenover
 vergoeding in vorm van een bij jouw ervaring passend salaris
 pensioen en WIA regeling
 de mogelijkheid om enorm veel kennis en ervaring op te doen
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: Junior Inkoper via vacature@anwrgarant.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!

