State of Football zoekt een
nieuwe collega voor de functie:

ASSISTANT BUYER
38 UUR

Met ruim 20 jaar ervaring, is State of Football bewezen
toonaangevend op het gebied van ontwikkeling van
(inter)nationale voetbal merchandise.
Als assistant buyer heb je bij State of Football een zeer
afwisselende baan met een breed scala aan taken en
verantwoordelijkheden. Je houdt je dagelijks bezig met het
ondersteunen en begeleiden van de inkoopactiviteiten.
Daarnaast ben je mede aanspreekpunt voor klanten en
leveranciers. In overleg met team buying los je problemen op en
ben je medeverantwoordelijk voor planning en archivering.

Wat zijn je werkzaamheden?
• Dagelijks contact met fabrikanten uit Turkije en het Verre Oosten.
• Het beoordelen, meten en verwerken van de verschillende sales samples & sample collecties.
• Het beoordelen van labdips & trims.
• Het opzetten van maatschema’s.
• Het verwerken, controleren en bevestigen van artikelen en inkooporders in het systeem.
• Het maken van verpakking- en labelinstructies voor fabrikanten.
• Controleren en bewaken van het productie proces.
• Voorbereiden van collectiesheets en prijslijsten voor sales.
• Het juist verwerken en archiveren van lopende en oude collecties.

Wat verwachten wij van jou?
Je hebt:

• een afgeronde opleiding van Saxion Fashion and Textile Technologies, AMFI of andere relevante opleiding op HBO niveau.
• een goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
• commercieel inzicht.

Je kunt:

• gestructureerd en nauwkeuring werken.
• goed zelfstandig werken, maar ook in klein teamverband.
• aan veel verschillende projecten werken en toch het overzicht bewaken.

Je bent:

• pro-actief, kritisch en een echte aanpakker.
• betrokken, leergierig en flexibel.
• stressbestendig en hebt geen 9-5 mentaliteit.
• 5 dagen per week beschikbaar.

Wat bieden we je?
• Een inspirerende werkomgeving.
• Werk in een dynamisch, jong en compact team!
• Een sfeervolle plek waar hard werken en (sportieve) gezelligheid perfect samen gaan.
• Goede voorwaarden waaronder, een fietsplan en korting op de collecties.
• Mogelijkheid voor persoonlijke ontwikkeling door middel van training/opleiding.
• Een marktconform salaris.

Stuur je CV + motivatiebrief naar Ilke Sayin door te mailen naar: isa@stateoffootball.com
stateoffootball.com

isa@stateoffootball.com

Maagdenburgstraat 36, 7421 ZD Deventer

