Assortimentsbeheerder Dreamland
Functie:
Dreamland maakt dagelijks de mooiste kinderdromen waar. Als assortimentsbeheerder zorg je voor een correcte
aansturing van de verschillende assortimenten en bewaak je de referentiekaders. Op basis van diverse analyses
ga je in overleg binnen de organisatie en adviseer je de directie.
Als assortimentsbeheerder zorg je in eerste instantie voor een juiste aansturing van de Dreamland-assortimenten
binnen onze winkels. Je bewaakt de referentiekaders op verschillende niveaus (winkel/typologie en assortiment)
en zorgt voor de ondersteuning bij strategische beslissingen. Dit doe je aan de hand van diverse analyses van
bijvoorbeeld omzet en brutowinst per m² (zowel high level als op winkel- en assortimentsniveau). Je vertaalt jouw
analyses in heldere inzichten die je dan deelt met de collega's (aankopers, commerciële coaches, medewerkers
stockbeheer enz.) en de directie, met als doel het optimaliseren van de omzet en de brutowinst.
Je bent niet alleen sterk met cijfers maar ook met mensen: in overleg gaan met de collega’s is een belangrijk
onderdeel van je job. Jij vormt als het ware de brug tussen de verschillende diensten (Aankoop, Verkoop,
Directie) en brengt jouw inzichten constructief en doeltreffend over. Je bent diplomatisch maar ook assertief
genoeg om je standpunt te verdedigen. Je gaat ook regelmatig op winkelbezoek.
Vanuit je expertise help je met het uitbouwen van onze dienst assortimentsbeheer via projectwerk, het
optimaliseren van de gebruikte tools enz. Zo kunnen we ons aanbod in de winkels en online nog beter laten
aansluiten bij de behoeften van de klant. Je hebt feeling met de Dreamland-filosofie en houdt bij jouw
verbetervoorstellen altijd de klant in het achterhoofd.
Je werkt in Lot, in het ‘Alles wordt leuker als je speelt’-gebouw van Dreamland.
Profiel:



Opleiding en ervaring – Je hebt een diploma in een economie- of marketingrichting en bent sterk in
cijfers en analyse. Een eerste ervaring mag (bij voorkeur in verkoop), maar ook als starter ben je
welkom!



Analytisch vermogen en kritische geest – Je verwerkt en interpreteert data en gegevens en vertaalt
die in inzichtelijke rapporten en (strategisch) advies.



Samenwerken – Samenwerken is cruciaal in deze job: je werkt samen met heel wat partners en je
overtuigt door je kennis, enthousiasme en initiatief.



Initiatief – Uit alle informatie die je verwerkt de juiste adviezen puren? Het is geen sinecure maar laat
ook ruimte voor initiatief.



Autonoom en zelfstandig werken – Je kan rekenen op de nodige begeleiding en weet tegelijk van
aanpakken. Je staat stevig genoeg in jouw schoenen om in overleg te gaan met alle betrokkenen.

Wij bieden:



Stimulerende werkomgeving – Ben je sterk in cijfers en analyses en werk je graag samen? Dan is dit
een ideale job met veel afwisseling en sociale contacten.



Doorgroeifunctie – Je leert dagelijks bij on the job en krijgt een goed zicht op de organisatie. Dat zorgt
ervoor dat je op termijn ook kan doorgroeien.



Extralegale voordelen – Boven op een mooi nettoloon krijg je extralegale voordelen zoals
maaltijdcheques en winstdeelname.

Contact: Dieter Van Achter
Url:

https://jobs.colruytgroup.com/nl/v/12632

