WERKEN IN EEN HECHT EN GEDREVEN
TEAM? SOLLICITEER!
Plein.nl groeit waardoor het huidige team wel wat hulp
kan gebruiken. 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 en gezond bedrijf. Binnen Plein hebben we
een informele bedrijfscultuur met korte lijnen.
Er heerst een echte ondernemerssfeer, waardoor je de
mogelijkheid hebt veel dingen uit te proberen en eigen
te maken. Het kantoor en distributiecentrum bevinden
zich in de omgeving van Utrecht en je komt te werken
op de salesafdeling in Houten.

FUNCTIE

VACATURE
CATEGORY
MANAGER

Je dagelijkse verantwoordelijkheden bestaan uit het
monitoren van de FMCG markt omtrent jouw specifieke categorie verzorgingsproducten. Je zorgt voor een
passend assortiment dat goed vindbaar is in Google.
Je werkt samen met fabrikanten van grote A-merken
en zet leuke originele promotieplannen op waarmee
je bestaande klanten en ook zeker nieuwe klanten
weet te verrassen. Je bent verantwoordelijk voor de
omzet en marge van je eigen categorie. Samen met
het sales- en marketingteam zet je doelstellingen op
om de groei te bewerkstelligen.

JE KRIJGT ER OOK WAT VOOR TERUG!
	
Een veelzijdige functie waarin je een zichtbare bij-

drage levert aan het verkoopproces
	
Snel veel verantwoordelijkheid
	
Alles om te werken: laptop, software, trainingen
	
Mogelijkheid tot volgen van relevante opleidingen
	
Marktconform salaris, bijdrage pensioenpremie,
reiskostenvergoeding
	
Heel veel ruimte voor creativiteit
	
Elke dag een verse lunch van Bianca
	
Al onze producten met personeelskorting
	
Fijne collega’s en een leuk jong team waar je veel
kan leren

CONTACT
We kijken uit naar je motivatie en CV per email:
personeelszaken@plein.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet
gewenst en daaraan verbonden sollicitaties worden
niet in behandeling genomen.

WIE BEN JIJ?
	Je hebt HBO / WO werk- en denkniveau
	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

Thuis in verzorging

