Over A House of Happiness
A House of Happiness is een toonaangevend, kleurrijk en Hollands gordijnenmerk waar
creativiteit, kwaliteit, inspiratie en passie voor textiel samenkomen. A House of Happiness biedt
iedereen een passend gordijn op maat aan. De collectie wordt door A House of Happiness
exclusief ontwikkeld en geproduceerd in het eigen atelier. Het heeft een brede collectie qua
stijlen en prijsopbouw. Onze producten worden wereldwijd verkocht en we zijn marktleider in de
Benelux.
Wat ga je doen?
Ter versterking van ons Purchase & Product Development team zijn we op zoek naar een collega.
Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor het twee keer per jaar samenstellen van de
exclusieve collecties van A House of Happiness. Je werkt mee aan het gehele traject. Je bent
creatief en kunt de trends en ontwikkelingen in de branche vertalen naar de commercie. Andere
voorkomende werkzaamheden zijn het leggen van contacten met bestaande en nieuwe
leveranciers en het bewaken van de kwaliteit van de decoratieve textielstoffen. Daarnaast
bezoek je beurzen en leveranciers in binnen- en buitenland. Het is belangrijk dat je kunt plannen
en organiseren en dat je over goede communicatieve vaardigheden beschikt, ook in de Engelse
en Duitse taal.
Je wordt onderdeel van een enthousiast, gedreven en informeel team waar een proactieve rol van
je wordt verwacht. Je hebt een afgeronde hbo opleiding, bij voorkeur de opleiding Fashion &
Textile Technologies/Technische Commerciële Textielkunde. Je bent toe aan een eerste of tweede
stap in je carrière, bent gedreven en hebt een hands on mentaliteit.
Wat mag je van ons verwachten?
Een afwisselende baan binnen een professioneel, internationaal georiënteerd bedrijf dat continu
in ontwikkeling is en volop groeiambitie heeft. De bedrijfscultuur kenmerkt zich als no-nonsense,
praktisch en informeel. Naast een passend salaris hebben we prima secundaire
arbeidsvoorwaarden en een winstdelingsregeling. De standplaats voor deze functie is
Leeuwarden.
Ben jij geïnteresseerd?
Ben jij het creatieve organisatietalent dat wij zoeken en beschik je over een
aanpakkersmentaliteit?
Wij komen graag met je in contact! Reageer direct via vacatures@vriesco.com. Heb je nog
vragen? Neem gerust contact op met Lianne Knier van HR via telefoonnummer 058-2677477.

