Cortina, groothandel en distributeur van diverse innovatieve gift en stationery merken zoals
Moleskine, zoekt per direct een category manager. Cortina werkt al 30 jaar aan een sterk portfolio
van merken dat zij vertegenwoordigt in Nederland, de Benelux en delen van Europa
(www.cortina.nl). Net als een brede en diverse collectie producten streven wij naar een goede en
duurzame relatie met leverancier en klant; van een Nederlandse keten van boekhandels tot een
Franse zelfstandige giftshop.
Als category manager draag jij zorg voor het opstellen en uitvoeren van het assortimentsbeleid en
een efficiënt inkoopproces van leverancier naar klant. Samen met de logistiek manager ben je dan
ook verantwoordelijk voor de gehele keten van het product van de inkoop tot levering aan de klant.
Samen met de salesafdeling volg je trends en marktontwikkelingen en formuleer je een strategie en
doelstellingen voor de diverse productgroepen. Dit zet je vervolgens om in succesvol beleid. Je stelt
de budgetten en prognoses op, beheert een optimaal voorraadniveau, bepaalt verkoopprijzen en
marges en analyseert of alles volgens plan verloopt. Samen met de directie onderhoudt je contacten
met bestaande leveranciers en je onderhandelt over de voorwaarden.
Jij bent de spin in het web tussen de verschillende afdelingen binnen Cortina (bijvoorbeeld sales,
logistiek), de leverancier en de klant. Cijfermatig ben je sterk en je hebt kennis van relevante
processen en draagt verbeteringen voor daar waar mogelijk. In ons dynamische team is veel ruimte
voor eigen inbreng, moet je een denker en een doener zijn en moet je naast communicatief sterk zijn
ook goed zelfstandig kunnen werken.
Jouw profiel:







Je beschikt over een afgeronde HBO/WO opleiding.
Je hebt affiniteit met de producten en merken die wij verkopen
Communicatief sterk, waarbij je uitstekend de Nederlandse en Engelse taal beheerst
Sterk analytisch en probleemoplossend vermogen.
Accuraat, zelfstandig en stressbestendig.
2 tot 5 jaar relevante werkervaring als (Junior) Category Manager of een vergelijkbare
functie.

Wij bieden een uitdagende fulltime baan met een marktconform salaris passend bij jouw leeftijd en
ervaring. Wij staan met ons gevarieerde team voor een informele, directe en gezellige sfeer in ons
mooie kantoor in Amsterdam Noord.

