Wie zijn wij?
Wij zijn GiftNation, specialist in loyalty & gifting. Wij werken voor toonaangevende
loyaliteitsprogramma’s en gifting organisaties. Wij geven vorm aan hun collecties en
ondersteunen onze partners op operationeel gebied. Wij werken met een klein team van
toegewijde professionals vanuit een knus kantoor in Arnhem nauw samen met de grootste Amerken. Daarnaast zoeken we pro-actief naar de merken en producten van morgen. We
hebben een sterke voorkeur voor producten met een duurzaam karakter en zijn daarnaast dol
op originele cadeaus.
Vanwege onze groei versterken wij ons team graag met een:

(Assistent) buyer & junior category manager (full time)
Wat ga je doen?
- Je werkt nauw samen met een senior buyer / accountmanager.
- Je gaat pro-actief sourcen naar nieuwe merken voor onze partners.
- Je voert onderhandelingen met nieuwe en bestaande merken.
- Je ontwikkelt een duurzame relatie met onze merken.
- Je bent verantwoordelijk voor de collectie van onze grootste loyaltypartner.
- Je bewaakt en ontwikkelt de collectie en je wilt het maximale uit de presentatie halen.
- Je geeft input en vorm aan de campagnekalender voor onze loyaltypartners.
Wie zoeken wij?
Iemand vol lef en met een ‘neus’ voor trends en zakelijke kansen. Je bent sociaalvaardig, hebt
een innemende persoonlijkheid en vertoont bovengemiddelde overtuigingskwaliteiten.
Daarnaast ben je goed met cijfers en erop gebrand om altijd het maximale voor ons en onze
partners te bereiken. Als harde criteria voor deze functie hanteren wij een HBO-opleiding en
minimaal 2 jaar werkervaring in een commerciële omgeving.
Wat bieden wij?
Een werkomgeving waar we bewijzen dat ambitie goed hand in hand kan gaan met
duurzaamheid en sociaal gedrag. Het salaris is goed, de collega’s leuk en je kansen enorm.
- Je komt in contact met de topmerken van het Nederlandse zakenleven.
- Je komt werken in een omgeving waar authenticiteit enorm op prijs wordt gesteld.
- Je krijgt dagelijks begeleiding van ervaren inkopers en onderhandelaars.
- Je krijgt verschillende externe en InHouse trainingen.
Spreekt het je aan en denk jij het aanstormend talent te zijn dat wij zoeken? Begin dan met ons
te overtuigen door een pakkende motivatiebrief en je cv op te sturen naar bjorn@giftnation.nl.
Sollicitatie sluit uiterlijk 30 april 2022.
Wij maken je er vooraf op attent dat een assessment door een extern adviesbureau tot een vast
onderdeel van het selectieproces behoort.
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- Alle sollicitaties zullen volledig vertrouwelijk behandeld worden.
- Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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