Timstor, te Arendonk, importeert en exporteert decoratieartikelen voor de Kerst. Met meer dan 25 jaar
expertise zijn we uitgegroeid tot een gevestigde waarde in Europa en ver daarbuiten. Jaarlijks gaan we
in China op zoek naar de nieuwste trends en mooiste designs om onze collectie op punt te zetten. Ons
divers cliënteel bestaat o.a. uit detail- en groothandels, tuincentra, enz. waaronder ook enkele klinkende
namen. Uiteraard zijn onze successen enkel mogelijk dankzij een gedreven team van 10 medewerkers
die elke Kerst de magie tot leven brengen. Bekijk zeker ook onze website: www.timstor.com
Wegens het nakende pensioen van onze huidige inkoper, zijn we op zoek naar een (m/v):

Aankoper Decoratie
Functie:
Na een inwerkperiode word je verantwoordelijk voor de aankoop van kerstdecoratie en de samenstelling
van ons assortiment. Samen met het Timstor-Team bezoek je onze Chinese leveranciers en neem je deel
aan vakbeurzen in het buitenland. Je voert onderhandelingen over prijs, kwaliteit, aantallen en
levertermijnen. Daarnaast hou je voeling met het cliënteel door hen bv. te begeleiden wanneer ze onze
showroom bezoeken. Verder draag je zorg voor de kwaliteit van de producten en de logistieke keten. Zo
bewaak je o.a. de leverperformance.
Profiel:
• Je voelt trends in decoratie en interieur goed aan en weet wat aantrekt bij ons publiek.
• Ervaring met aankoop van decoratie of producten voor kleinhandel is een plus, maar geen must.
• Je bent vertrouwd met decoratieartikelen en voelt je er helemaal in thuis.
• Een opleiding zoals interieurvormgeving, interieurarchitectuur, grafische design,… is hierdoor
zeker een meerwaarde.
• Uiteraard heb je de nodige commerciële feeling en ben je een onderhandelaar pur sang.
• Reizen voor je werk schrikt je niet af.
Ons aanbod:
Je komt terecht bij een groeiende en stabiele KMO waar heel wat uitdagingen op je liggen te wachten. Je
werkt samen met een gedreven hands-on team en kan doorgroeien naar een rol met meer
verantwoordelijkheden. Je kan er rekenen op een competitief verloningspakket.
Is deze functie iets voor jou? Stuur dan je sollicitatiebrief en cv naar solliciteren@goelen.be, t.a.v. Pieter
Gaukema van Personeelsadviesbureau Goelen. Je kan rekenen op onze discretie.

