
 

 
 

VACATURE: INKOPER – BUYER CORPORATE FASHION 
 
Aangenaam, wij zijn Suit Up: makers van originele corporate fashion. Wij zijn er om werkend 
Europa gelukkiger te maken. Dat doen we door mensen op de werkvloer goed te kleden.  

LET’S SUIT UP!  
 

DE VERANTWOORDELIJKHEDEN 
Wegens het succes en de groei van onze onderneming zijn wij op zoek naar een ervaren 
inkoper. Jouw commerciële, kritische blik en kennis als Buyer Corporate Fashion helpt ons om 
onze collecties nog beter op de kaart te zetten. We zoeken iemand die echte partnerships kan 
bouwen om samen onze groei te bewerkstelligen. Daarnaast is het jouw verantwoordelijkheid om 
onze leveranciers optimaal te laten presteren conform onze visie op levertijd, marge, kwaliteit, 
duurzaamheid en samenwerking. Tevens hou je de planning goed in de gaten, maar ben je 
flexibel genoeg om tussendoor een spoedklus op te pakken en weet je goed prioriteiten te 
stellen. Je bent direct eindverantwoordelijk voor de totale inkoop van Suit Up en samen met twee 
collega’s verantwoordelijk voor de uitvoering.  

 
In deze uitdagende functie ben je verantwoordelijk voor:   
 

• Je bent verantwoordelijk voor het inkopen van de custom made producten en NOS-artikelen 

• Het aansturen en het professionaliseren van het inkoopproces en inkoopteam 

• Je onderhoudt dagelijks, meestal in het Engels, contact met leveranciers over o.a. levertijden 
en voorraden 

• Je werkt intensief samen met je collega’s op de inkoop-, verkoop- en distributieafdeling 

• De algehele leveranciers performance conform levertijden, kwaliteit en MVO 

• Het verduurzamen van onze supply chain 

• Het realiseren van de margedoelstellingen 

 

DE KANDIDAAT                     
We zijn op zoek naar een ervaren inkoper in de formele (bedrijfs)kleding met een bewezen 
trackrecord in productontwikkeling. Je beschikt over de juiste productkennis en je volgt de laatste 
ontwikkelingen op de voet. Sourcing is wat je van nature past en je denkt in oplossingen. Waar 
nodig ga je op zoek naar kennis en bezoek je beurzen of leveranciers. Je hebt de juiste ervaring 
en kennis om leveranciers en de interne organisatie beter te laten presteren. Je bent sterk in het 
optuigen en waarborgen van processen. Om zo meerwaarde te creëren voor de klant, leverancier 
en Suit Up.  
 

• Minimaal 3 jaar bewezen en succesvolle inkoop ervaring in de (bedrijfs)kleding 

• Afgeronde MBO-opleiding (mode-/fashion management zoals AMFI of TMO is een pré) 

• NEVI 1 & 2 is een pré 

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en schrift 

• Je bent gedreven, innovatief en gepassioneerd over kleding 

• Duurzaam en circulair zijn echte drivers voor je 

• Nauwkeurig, kritisch, punctueel en afspraak = afspraak.  

• Neemt verantwoordelijkheid voor het resultaat van het bedrijf 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

• Je bezit de volgende competenties; resultaatgericht, commercieel, stressbestendig, 
gedisciplineerd, zelfstandig, integer, overtuigingskracht 

• Ervaring in ERP systeem, Excel, Word en Powerpoint is een must.  

 
WIE ZIJN WIJ? 
Makers van moderne bedrijfskleding, dat zijn wij. Wij geloven dat wanneer een medewerker goed 
gekleed en gestyled is, iemand pas echt gelukkig kan zijn op de werkvloer. Wij zorgen ervoor dat 
medewerkers toegang krijgen tot hun maximale potentie en zich gelukkig voelen tijdens werk. 
 
Wij zijn een groeiend bedrijf en onze ambitie is om in 5 jaar marktleider te zijn in onze branche. 
Ons team bestaat uit ongeveer 15 fijne en toegewijde collega’s. We zijn een hecht team en 
voelen ons allemaal verantwoordelijk voor onze klanten. We doen wat we beloven, zijn proactief 
en altijd opzoek naar innovatie. 
 

ONS AANBOD 
Suit Up bied je een informele, uitdagende en inspirerende bedrijfscultuur waar flexibiliteit, initiatief 
en pro-activiteit wordt gewaardeerd. Je bent werkzaam in een snelgroeiende organisatie met 
enthousiaste collega’s waarin je de mogelijkheid krijgt om jezelf te blijven ontwikkelen. Verder 
bieden we: 
 

• Marktconform salaris afhankelijk van werkervaring 

• Veel ruimte voor ondernemerschap en zelfontplooiing 

• Laptop, Telefoonvergoeding, Onkostenvergoeding, Pensioenregeling en 26 vakantiedagen 

• Opleidings- en trainingsmogelijkheden en persoonlijke coaching 

 

CONTACT 
Als deze vacature je aanspreekt, stuur dan je CV en motivatiebrief naar info@suitupnow.nl onder 
vermelding van “INKOPER – BUYER BEDRIJFSKLEDING”.  
 
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Roel Mangnus, tel. 076-5328764. 
 

 


