Artikelbeheerder
Inkoop / Lisse / 20 uur
Ben jij enthousiast en heb jij een ambitieuze persoonlijkheid? Vind jij het leuk om met grote
hoeveelheden data om te gaan en beschik jij over goede plannings- en organisatorische
vaardigheden? Dan zoeken wij jou!
De functie:
Artikelbeheerder maakt onderdeel uit van de inkoopafdeling. Je rapporteert aan de
inkoopmanager. Je werkt nauw samen met de afdelingen productontwikkeling, sales backoffice
en marketing.
Jouw taken zijn onder meer:
• Je bent verantwoordelijk voor het aanmaken en beheren van artikelen in het SAP systeem.
• Je bent verantwoordelijk voor de data uitwisseling tussen SAP systeem met het content
managementsysteem en de kwaliteit van de informatie.
• Je beheert inkoopcondities in de artikelstam van het SAP systeem.
• Je vraagt productinformatie op bij onze fabrikanten en inkoopkantoren in de
productielanden. Je verwerkt deze info in het SAP system.
• Je beheert de artikelstatus van het assortiment in het SAP systeem.
• Je maakt collectieoverzichten voor verkoop events en voorcalculatiemodellen voor de
inkoopmanager.
• Je beheert de planning voor artikelverrijking en artikelaanleg in ons SAP systeem en content
managementsysteem.
• Je vertegenwoordigt de afdeling inkoop in het optimalisatieoverleg voor het content
managementsysteem.
Wij vragen:
Deze dynamische functie binnen een groeiend bedrijf is vooral geschikt voor een enthousiaste en
ambitieuze persoonlijkheid. Je bent analytisch sterk, werkt zeer nauwkeurig en hebt affiniteit met
fashion en interieur. Daarbij zoeken wij een persoon die aan het volgende profiel voldoet:
• HBO werk- en denkniveau en bij voorkeur ervaring met inkooptrajecten.
• Je hebt, bij voorkeur, een aantal jaren ervaring in een soortgelijke functie.
• Je bent in staat helder te communiceren en uitdagingen hands-on aan te pakken.
• Je bent proactief ingesteld en stressbestendig.
• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit.
• Je bent uitstekend in Nederlands en Engels, zowel in woord en geschrift.
• Ervaring met het SAP systeem en met Excel is een pré.

De organisatie
Bedding House ontwerpt en distribueert bed- en badtextiel. Wij voeren daarbij bekende eigen
merken als Bedding House en Kardol en licentiemerken als Auping, Oilily, Rivièra Maison en VT
Wonen. Bedding House is een familiebedrijf dat al 40 jaar actief is in de slaapbranche. Vanuit het
magazijn in Lisse leveren wij wereldwijd onze producten aan de klanten.
Bij ons heerst een fijne werksfeer; collegialiteit en het samenwerken met de verschillende afdelingen
van het bedrijf zijn essentieel en zeer gewaardeerd. Wij bieden een salaris op basis van de cao
MITT, en andere passende secundaire arbeidsvoorwaarden. Je kan hierbij denken aan flexibele
werktijden.
Schriftelijke sollicitaties voorzien van een CV en motivatie kun je richten aan:
Afdeling P&O, e-mail: solliciteren@beddinghouse.com, Heereweg 33a, 2161 AC Lisse.
Indien je vragen hebt over de functie dan kun je via e-mail contact opnemen met Sheng Lao,
Inkoopmanager via Sheng.Lao@beddinghouse.com
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

