Werken in een hecht en gedreven team?
Solliciteer!
Plein.nl groeit ontzettend hard waardoor we ons team
gaan versterken. Plein.nl is de grootste online winkel
op het gebied van verzorgingsproducten voor jezelf, je
gezin, je huisdier en het huishouden. We zijn een sterk
groeiend bedrijf, kunnen snel schakelen en zien nog
heel veel mooie kansen. We hebben bij Plein.nl een
informele bedrijfscultuur met korte lijnen. Als jij kan
sen ziet, dan stimuleren wij jou om die kansen aan te
grijpen. Op dit moment zijn wij op zoek naar een Cate
gory Manager Health & Food. Binnen de groep ben je
verantwoordelijk voor de categorieën gezondheid en
(sport) voeding. Je werkt in deze rol nauw samen met
grote en bekende leveranciers en fabrikanten binnen
de branche.

Functie

Vacature
Category
Manager
Health & Food

Je dagelijkse verantwoordelijkheden bestaan uit het
monitoren van de FMCG markt omtrent jouw cate
gorieën. Je zorgt voor een passend assortiment en
houdt nieuwe trends in de gaten, want jij wilt niks
missen. Je signaleert kansen en kijkt altijd een stap
vooruit. Je werkt samen met fabrikanten van gro
te A-merken en zet een goede promotieplanning
in om doelen met de fabrikanten te halen. Je bent
verantwoordelijk voor de omzet en marge van je ei
gen categorie. Samen met het marketingteam zet je
doelstellingen op om deze groei te bewerkstelligen.
Binnen het team van 5 andere Category Managers
rapporteer je aan de Category Group Manager.

Wie ben jij?
 hebt HBO / WO werk- en denkniveau
Je
	
Je herkent verkoopkansen en hebt een goed
commercieel gevoel
	
Je bent communicatief sterk, ondernemend,
nieuwsgiering en gedreven
	
Je hebt mimimaal 2 jaar ervaring in retail / e-tail
Je gaat werken in een enthousiast team waarbij
samenwerken en leren van elkaar heel belangrijk is.
Je krijgt de complete verantwoordelijkheid over je
eigen categorieën. Hierin liggen nog ontzettend veel
kansen dus we zijn benieuwd welke kansen jij ziet!

Je krijgt er ook wat voor terug!
	
Competitief salaris, bijdrage pensioenpremie,

reiskostenvergoeding
	
Een veelzijdige functie waarin je een zichtbare
bijdrage levert aan het verkoopproces
	
Snel veel verantwoordelijkheden
	
Alles om te werken: laptop, software, trainingen
	
Mooie korting op jouw sportabonnement
	
Mogelijkheden tot volgen van relevante opleidingen
	
Heel veel ruimte voor creativiteit
	
Elke dag een heerlijke verse lunch van Bianca
	
Al onze producten met personeelskorting
	
Super fijne en gemotiveerde collega’s.
	
Een open kantoorruimte welke zich bevindt in
Maarssen, naast het NS-station!

Solliciteren?
Ben jij nieuwsgierig geworden naar ons?
Dan komen we graag met jou in contact.
We kijken uit naar je motivatie en CV die je
mag mailen naar: personeelszaken@plein.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet
gewenst en daaraan verbonden sollicitaties worden
niet in behandeling genomen.

