LifeStyle loves to inspire you to enjoy life’s best moments at home…!
Lifestyle Home Collection is de ‘’leef’’ winkel voor home decorations & furniture. Lifestyle heeft diverse
winkels, tientallen shops-in-shops in Nederland en meer dan 1000 verkooppunten verspreid over Europa.
Lifestyle heeft de ambitie om tot de vijf grootste ‘’home-living-brand concepts’’ in Europa te behoren. Het
hoofdkantoor van LifeStyle is gevestigd in Hoorn.

Vanwege de groei die wij doormaken zijn wij op zoek naar een ervaren, enthousiaste
inkoper (m/v) die het team van Concept & Development van LifeStyle/Braxton komt versterken.

CREATIEVE ASSISTENT INKOPER (M/V) FULLTIME
Functie-inhoud:
Ben jij die enthousiaste duizendpoot die ons inkoopteam komt versterken?
Voor de afdeling Concept & Development zoeken wij een assistent inkoper met sterke affiniteit voor
wonen. In deze functie ondersteun je het inkoopteam en ben je verantwoordelijk voor alle administratieve
werkzaamheden. Je hebt een proactieve werkhouding, je werkt nauwkeurig, gestructureerd en bent
communicatief sterk. Gezien de diversiteit van de functie zoeken we een stressbestendige collega die snel kan
schakelen. Je hebt veel contact met (internationale) leveranciers over offertes, samples, productspecificaties,
levertijden, verpakkingen, prijslabels etc. Je krijgt dagelijkse leiding en aansturing van de inkoper. Het is een
leuke en afwisselende functie in een prettige en uitdagende werksfeer.
Functie-eisen:
• MBO– werk en denkniveau
• Een jaar werk- en/of stage ervaring op een inkoopafdeling
• Beheersing en werkervaring met Microsoft Office (met name Excel) is noodzakelijk
• Administratief accuraat, structureel en nauwkeurig
• Service gerichte instelling
• Analytisch
• Affiniteit met wonen en retail
• Creatief, gevoel voor trends, kleur en stijl.
• Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
• Geen 9 tot 5 mentaliteit
Wij bieden:
Een afwisselende functie in een klein team, bij een gezond en sterk groeiende organisatie met een informele
sfeer. Het salaris ligt in lijn met je verantwoordelijkheid.
Interesse?
Kom dan werken bij Lifestyle en mail je motivatiebrief met CV en ( pas-) foto naar
personeelszaken@lifestyle94.com t.a.v. Personeelszaken.
Voor meer informatie bezoek ook: www.lifestyle94.com.

WWW.LIFESTYLE94.COM

