Northern Linen is een dynamische internationale handelsonderneming en een van de grootste spelers in het
linnen segment van de textielmarkt. Het gehele proces van vlas tot linnen verkoopproduct wordt gestuurd
vanuit haar kantoor in Nijmegen in samenwerking met een team in Moskou en Shanghai. Een platte, nononsense organisatie met 25 hardwerkende collega’s, die ook in deze tijd, succesvol is en voldoende kansen
en mogelijkheden biedt. Onder de handelsnaam Northern Fabrics leveren wij sinds enkele jaren ook stoffen
in katoen, polyester en viscose kwaliteiten.
Voor ons kantoor in Nijmegen zoeken wij wegens uitbreiding een:

Allround Product Developer Textile (m/v, fulltime)

WAT GA JE DOEN?
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de samenstelling en het beheer van de stoffencollecties (pfd,
finished en home textile). Dit doe je door middel van:
 het signaleren van trends in de textielmarkt met behulp van eigen verkoopkanalen, beursbezoeken,
shopping, trendboeken en het verwerken van deze informatie in innovaties ten behoeve van onze
collecties. Deze trends werk je uit tot commerciële doeken, die opgenomen worden in onze collectie;
Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de aankleding van de beursstand op Texworld, Première
Vision en Intertextile (Shanghai);
 de inkoop van de collectiedoeken. Dit inkoopaccount is dus ook onderdeel van het takenpakket. Na
verloop van tijd zal dit uitgebreid worden met het inkoopaccount yarndye (B-to-B).
WAT BRENG JE MEE?
Voor het uitvoeren van deze functie is het belangrijk dat je een grote affiniteit hebt met textiel & stoffen en
interesse hebt in modische trends. Je staat stevig in je schoenen en wordt blij van een zowel creatieve als
ook organisatorische inkoopfunctie. Je bent enthousiast, initiatiefrijk, communicatief, proactief,
nauwkeurig, zelfstandig met hands-on mentaliteit. Om dit pakket compleet te maken beschik je over:
 Minimaal HBO werk- en denkniveau;
 Enkele jaren relevante werkervaring bij een Nederlands of internationaal textiel- of modebedrijf;
 Kennis van geweven stoffen (geen knitwear in de collectie);
 Bij voorkeur kennis van en ervaring met MS-office, Adobe (Illustrator, Photoshop etc.), Easyweave (of
vergelijkbaar programma voor woven fabric) en een ERP-pakket (Business Central-Navision);
 Uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
WAT KUNNEN WIJ BIEDEN?
 Een marktconform salaris;
 8% vakantiegeld;
 Reiskostenvergoeding;
 Pensioenregeling;
 24 vakantiedagen.
Interesse? Solliciteer dan direct en mail jouw C.V. en korte motivatie naar secretary@northern-linen.com.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

