Klaar voor verandering?
Dieren verrijken ons leven dag na dag. Wij doen alles om het leven
van huisdieren en hun baasjes gemakkelijker, beter en gelukkiger
te maken. FRESSNAPF / MAXI ZOO is in 12 Europese landen
gevestigd waarvan 46 filialen in België. Wij bieden onze
klanten een breed gamma aan producten inclusief
private label in alle prijsklassen.

Voor ons HQ in Temse zijn we op zoek naar:

Heb je reeds ervaring in de retail als Assistant Categoy Manager? Kom je graag terecht in een wereld waar dieren centraal staan? Dan ben jij
misschien dé kandidaat!
Maxi Zoo Belgium BVBA, Luxemburgstraat 11, 9140 Temse

Assistant Category Manager Food
Ons aankoop departement kijkt uit naar een nieuwe collega:
je takenpakket:

Je bent een succesvol kandidaat als:

Je bent de interface tussen sales en aankoop.

je in het bezit bent van een bachelordiploma in een economische
richting

Je bent verantwoordelijk om het assortiment in de
computerbestanden te brengen met ondersteuning van de category
manager.
Je ondersteunt de category manager inzake analyses, maandelijkse
folder voorbereidingen, het bewaken van masterdata en marges. Je
biedt ondersteuning bij het kassasysteem en houdt het gamma
up-to-date.

je een goede talenkennis hebt (Nederlands, Frans, Engels)
je vlot met de gebruikelijke Office toepassingen kan werken, meer
bepaald Excel. SAP is een pluspunt
je analystisch aangelegd bent
je correct en ordelijk administratieve taken kan vervolledigen

Je staat in nauw contact met leveranciers om de juiste informatie
voor master data en promoties te verkrijgen.
Je bent het eerste aanspreekpunt voor winkels omtrent informatie
over producten, klacht van klanten en op te volgen internationale
richtlijnen.

je sterke communicatieve vaardigheden hebt zowel naar winkels,
collega's als naar externe leveranciers
je energie haalt uit het behalen van deadlines
je jouw werk met passie doet en honger hebt naar succes

Je bent back up voor de category manager.
je om kan gaan met veranderingen en je acties hier op aanpast
je affiniteit hebt met onze producten
Werkomgeving:

Solliciteren?

Een uitdagende, afwisselende functie met ruimte voor initiatief in
een internationaal snel groeiend bedrijf

Stuur ons je CV en motivatiebrief via jobs@be.maxizoo.eu met
vermelding "assistant category manager".

je rapporteert aan de Category Manager food

Maxi Zoo Belgium, Luxemburgstraat 11, 9140 Temse

www.maxizoo.be

