vacature

ASSISTENT
BUYER

24 - 40 UUR | WARMOND

Functie & organisatie

Werkzaamheden

Wij bieden jou

Voor TennisDirect zijn we op zoek naar een
enthousiast en leergierige Assistant Buyer. Ben
jij onze nieuwe collega die gek is van Tennis en
het inkoopteam wil komen versterken? Jouw
doel? Jij zorgt voor een perfecte administratieve
afhandeling van de werkzaamheden van jouw
collega’s uit team inkoop.

•

•
•
•

TennisDirect maakt onderdeel uit van Passa
Sports. De bekendste labels van Passa Sports
zijn TennisDirect, VoetbalDirect, HockeyDirect,
RunningDirect en Handbalshop, die je
misschien wel kent van partnerships met o.a.
de KNLTB, Voetbal.nl, KNKV, NHV en de KNHB.
Passa Sports is een jong en energiek bedrijf
met een hands-on mentaliteit. Iedereen binnen
Passa Sports heeft een grote passie voor sport,
en wat is er dan ook mooier dan werken voor
het grootste online sportbedrijf van Nederland!
Binnen Passa Sports zal je werken in het
Shopteam van Tennis. Dit team, werkzaam
op ons hoofdkantoor in Warmond, bestaat
uit collega’s van verschillende afdelingen
die samen werken aan de webshop van
TennisDirect.

Passa Sports B.V.
Veerpolder 32 2361 KW Warmond T 0252-200014
Tielenstraat 13 5145 RC Waalwijk T 0416 – 652803

•
•
•
•
•
•

Verwerken van verschillende mutaties op
de inkooporders
Dagelijks bijbestellingen verwerken
Orderbevestigingen verwerken
Direct aanspreekpunt klantenservice
Aanmaken RTV-zendingen
Verwerking klachten en manco’s
Up-to-date houden van stamgegevens
(artikeldata)

Wat vragen we van jou?
Je bent ten eerste natuurlijk een liefhebber
van de mooiste sport van de wereld. Je bent
daarnaast zelfstandig en een administratieve
kei! Je bent punctueel, werkt netjes en verzorgd.

Profiel
•
•
•
•
•
•
•

Passie voor de sport
Minimaal MBO3 werk- en denkniveau
Gedreven
Zelfstandig
Communicatief sterk
Goede kennis van Excel
Goede beheersing van de Nederlandse en
Engelse taal in woord en geschrift

•
•

Leuke collega’s in een sportief bedrijf
Een marktconform salaris
Ruime doorgroeimogelijkheden en ruimte
voor persoonlijke ontwikkeling
Veel vrijheid en ruimte voor eigen
initiatieven
Korting op meer dan 10.000
sportartikelen

Interesse?
Scoor een uitnodiging voor een gesprek door
je motivatie en cv te sturen naar onze HRManager: Tessa.vanhelvert@passasports.com

