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AVA needs you!

AVA is een toonaangevende retailer die voluit aan haar digitale
transformatie bouwt. We willen ons breed assortiment van o.a. 
school- en bureelartikelen, decoratie-, horeca- en feestmateriaal, 
verpakkingen,… zowel in een offline als online omgeving brengen en 
dit voor professionele en particuliere klanten. De organisatie van onze 
verschillende divisies gebeurt vanuit ons hoofdkantoor te Temse.

Naar aanleiding van onze groei in het departement Hobby zoeken we 
voor de inkoopafdeling een assistent category manager (m/v).

www.ava.be
@AVAmoment

• Een afwisselende, boeiende en uitdagende job in een financieel gezond bedrijf met een leuk assortiment.
• Een job binnen een enthousiast en dynamisch team.
• Een voltijds contract van onbepaalde duur.
• Opleidingen om van je missie een succes te maken.
• Je werkt nauw samen met je collega’s binnen het team en collega’s van andere afdelingen.
• Een aantrekkelijk salaris en een interessant pakket extra legale voordelen.

De afdeling inkoop bestaat uit verschillende Category Managers die verantwoordelijk zijn voor het commerciële 
beheer van een aantal productgroepen. Ze worden bijgestaan door 1 of meerdere Assistent Category Managers.

Als Assistent Category Manager heb je een afwisselende job, waarbij je administratie en communicatie
combineert en dit in een sleutelrol tussen jouw afdeling, de winkels en de leveranciers. 

Neem alvast een kijkje op ava.be en stuur je motivatiebrief en uitgebreid CV bij voorkeur per mail met als 
onderwerp ‘assistent category manager hobby’ naar hr@ava.be.

Naar wie zijn we op zoek?

Wat krijg je in de plaats terug?

Interesse?

Wat ga je doen?
• Dagelijks communiceren met je team, de leveranciers en de AVA-winkels.
• Artikelgegevens correct inbrengen en aanpassen in de IT-systemen. 
• Via interne systemen bestellingen plaatsen en opvolgen samen met je collega’s van logistiek. 
• In geval van problemen probeer je snel en zelfstandig een oplossing te vinden met de leverancier.
• Administratieve zaken tijdig en correct afronden.
• De Category Manager ondersteunen met voorbereidende analyses.
• Input van content doorgeven aan o.a. de afdeling Marketing & E-commerce. Je bent hun aanspreekpunt 
      voor knutseltips. 
• Je rapporteert rechtstreeks aan de category manager hobby.

Assistent category manager (m/v)

• Bachelor in een administratieve en/of commerciële richting.
• Relevante werkervaring in een administratief ondersteunende functie is noodzakelijk. Ervaring in retail en/of
      inkoopafdeling is een pluspunt.
• Hands-on mentaliteit, stressbestendig, assertief, maar altijd op zoek naar klantgerichte oplossingen.
• Teamplayer die initiatief neemt.
• Vlot 3-talig: Nederlands, Frans en Engels.
• Vertrouwd met office pakket. Kennis AS400 is een voordeel.
• Affiniteit met en fan van AVA en de producten. Interesse voor knutselen is een extra troef.


