JO 22761 Assistent-aankoper Colruyt Laagste Prijzen

Bedrijfsvoorstelling :
Colruyt Group telt meer dan 28.000 medewerkers en meer dan 20 ondernemingen. Dat zijn niet alleen
verschillende winkelformules, zoals Colruyt, OKay en Dreamland, we hebben ook een eigen
communicatiebureau, vleesverwerkingsbedrijf, technische dienst … Dat maakt de groep een van de
grootste privéwerkgevers van het land. We zijn een stabiel bedrijf dat menselijkheid en waarden hoog
in het vaandel draagt. Daarom geloven én investeren we in onze medewerkers.

Functie :
Als assistent-aankoper ben je de rechterhand van de aankoper. Dat maakt van jou het eerste
aanspreekpunt voor aankoopgerelateerde issues. Je doet het voorbereidende werk voor publicitaire
acties. Je hebt dan ook vaak contact met andere diensten, zoals de marketingdienst. Daarnaast
bereid je leveranciers- en beursbezoeken voor. Je analyseert markt- en leveranciersgegevens in
opdracht van de aankoper en geeft er feedback over. Verder ondersteun je de aankoper bij de
samenstelling van het assortiment en werk je voorstellen uit. Je volgt samen met de aankoper de
voorraad op en bepaalt mee de nodige bestellingen. Kortom, je doet alle voorbereidingen zodat de
aankoper snel en doelgericht beslissingen kan nemen.

Profiel :









je hebt een bachelordiploma of gelijkwaardige ervaring
je hebt een sterk communicatief en analytisch vermogen
je bent commercieel en klantvriendelijk ingesteld
je kan op korte termijn veel nieuwe zaken opnemen en begrijpen (o.a. op het vlak van
marktkennis en marktevolutie)
je kan zelfstandig werken
je bent nieuwsgierig en volgt graag de nieuwste trends op
je bent flexibel en stressbestendig
je bent goed drietalig (N/F/E)

Wij bieden :







een bediendecontract van onbepaalde duur
een gevarieerde job met veel contacten
werkzekerheid in een stabiel en groeiend bedrijf
reële doorgroeimogelijkheden
ruimte voor initiatief en respect voor je eigenheid
een aantrekkelijk loonpakket met tal van extralegale voordelen

Contact : Mevrouw Sofie De Camps - Selectieverantwoordelijke – 02 363 53 43

