BUYER TAILORING

Gilze (gemeente Gilze-Rijen).
Fulltime.
Gentiluomo International zoekt een Buyer Tailoring. Ben jij die zelfstandige teamplayer, die invulling
kan geven aan deze uitdagende functie? Reageer dan direct!
De functie
Gentiluomo International zoekt voor de afdeling Inkoop naar een medewerk(st)er die in teamverband
verantwoordelijk is voor het voeren van de inkoop, administratie en technische ondersteuning van de
productgroep Tailoring. Onder deze groep vallen de producten kostuums, colberts, jassen, mantels en
broeken.
De positie zal tijdens het eerste half jaar ingezet worden ter vervanging wegens zwangerschapsverlof.
Na deze periode is er perspectief op een vaste aanstelling met een zelfstandige positie binnen de
inkoopafdeling. Je rapporteert aan de Senior-Manager.
Taken en verantwoordelijkheden
- Excellente controle op alle inkoop doelstellingen.
- De continuïteit en kwaliteit van de administratie.
- Het ingeven en opvolgen van alle sampling- en productieorders.
- Het verwerken van alle data in de systemen.
- Het aansturen en optimaliseren van het productieproces.
- Aanleveren van de inkoop rapportages.
- Contacten onderhouden met productielocaties in Europa en Azië.
Vaardigheden en vereisten
- Minimaal mbo-niveau 4 werk- en denkniveau.
- In bezit van een functie gerelateerd diploma.
- Minimaal 2-3 jaar relevante werkervaring.
- Woonachtig binnen een straal van max 40 km.
- Goede beheersing van de Nederlandse - en Engelse taal in woord en geschrift.
- Beheersing van Excel is een must.
- Ervaring met geautomatiseerde processen is een pre.
- Accuraat, cijfermatig sterk, flexibel, kritisch, initiatiefrijk, probleemoplossend vermogen en
zelfstandig werkend.
- Goed inzicht in productieprocessen.
- Collegiaal, goed samenwerkend in een jong en dynamisch team.
Aanbod
- Een zelfstandige en afwisselende baan met veel verantwoordelijkheden en ruimte voor eigen
initiatief.
- Een hecht team van enthousiaste en ambitieuze collega’s.
- Een marktconform salaris en een goed arbeidsvoorwaardenpakket.
Over het bedrijf
Gentiluomo International BV is een herenmode bedrijf gevestigd in Gilze, Noord-Brabant.

Opgericht in 1993 en sindsdien succesvol binnen de Benelux. Het bedrijf voert twee brands; Gentiluomo
en Genti.
Beide merken presenteren 2 total-look collecties per jaar. Deze moderne en hoogwaardige collecties
worden met veel zorg en oog voor detail ontworpen en geproduceerd.
Wij werken alleen met high-end producenten die specialist zijn in hun eigen vakgebied.
De organisatie is professioneel met een informele sfeer, waarin je de mogelijkheid krijgt je persoonlijke
talenten verder te ontwikkelen.
Belangrijke waarden van ons bedrijf zijn betrokkenheid, ambitie, kwaliteit, positiviteit en teamwork.
Contact
Mail je sollicitatiebrief vergezeld van CV naar:
jobs@gentiluomo.nl
Gentiluomo International BV ter attentie van Dhr. B. Boonstra
Onder vermelding van ‘Vacature Buyer Tailoring’.
Je kunt reageren tot en met vrijdag 14 februari 2020.

