
Assistent
Category 
Manager

AVA needs you!

AVA is een toonaangevend retail bedrijf van school- en
bureelartikelen, decoratie- en horecamateriaal, verpakkingen 
en nog veel meer. Het winkelnetwerk en de horecaklanten 
over heel België en Luxemburg sturen we aan vanuit ons 
hoofdkantoor te Temse.

Voor ons hoofdkantoor te Temse zijn we op zoek naar een:

www.ava.be
@AVAmoment

Wat ga je doen?

Naar wie zijn we op zoek?

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

Als Assistent Category Manager heb je een afwisselende job, waarbij je administratie en communicatie combineert 
binnen je afdeling, met de winkels en de leveranciers. 

Assistent Category Manager Kantoor - full time

• Je communiceert dagelijks binnen je team, met de leveranciers en de AVA-winkels.

• Je brengt artikelgegevens correct in en past ze aan in de IT-systemen. 

• In geval van problemen probeer je snel en zelfstandig een oplossing te vinden met de leverancier.

• Je zorgt voor een tijdige en correcte afhandeling van administratieve zaken.

• Je ondersteunt de Category Manager met voorbereidende analyses.

• Je geeft input van content door aan o.a. de afdeling Marketing & E-commerce. 

• Je rapporteert rechtstreeks aan de Category Manager Kantoor.

• Je beheert zelfstandig speciale bestellingen voor klanten.

• Je bent in het bezit van een bachelor in een administratieve en/of commerciële richting.

• Je hebt relevante werkervaring in een administratief ondersteunende functie. Ervaring in retail- en/of   

 inkoopafdeling is een pluspunt.

• Je bent analytisch en Excel heeft voor jou weinig geheimen.

• Kennis van AS400 is een voordeel. 

• Je bent stressbestendig en assertief. 

• Je bent klantgericht en gaat op zoek naar gerichte oplossingen. 

• Je bent een teamplayer die initiatief neemt.

• Je hebt affiniteit met AVA en de producten. 

• Je bent open-minded en hands-on.

• Je bent vlot drietalig: Nederlands, Frans en Engels.



www.ava.be
@AVAmoment

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

Wat krijg je in de plaats terug? 

Interesse?

• Je komt terecht bij een groeiende succesvolle op en top Belgische retailer die alles heeft om het te maken. 

• We zijn een hecht familiebedrijf met een sterke hands-on mentaliteit. 

• Je werkt nauw samen met je collega’s binnen je team en collega’s van andere afdelingen.

• Ons salarispakket is aantrekkelijk en aangevuld met hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, enz.


