
Voor ons hoofdkantoor bij Amsterdam Sloterdijk zijn wij op zoek naar een 
 
   

Junior Inkoper  
 

 
Taken en verantwoordelijkheden van de Junior Inkoper 
Voor deze rol van Junior Inkoper in horloges en sieraden zoeken wij een commercieel talent! Ben je 
nauwkeurig, gemotiveerd en daadkrachtig en denk jij onderstaande acties leuk te vinden en er goed 
in te zijn? Dan zijn wij op zoek naar jou! De volgende taken onder jouw verantwoordelijkheid: 
 

• Administratieve werkzaamheden m.b.t inkoop; 

• Invullen en bewaken van inkooporders en levertijden; 

• Het maken van analyses op basis van data en trend; 

• Alloceren goederen voor optimalisatie verkoop d.m.v. stockmanagement; 

• Creëren en inspelen op commerciële kansen; 

• Op de hoogte zijn en blijven van concurrenten en bewegingen in de markt. 
 
Wat bieden wij onze Junior Inkoper? 
Werken bij dé juwelier van Nederland met inmiddels 45 winkels in Nederland. Siebel verkoopt de 
mooiste sieraden en horloges van bekende merken als Ti-Sento, Tommy Hilfiger, Guess, Seiko, 
Buddha to Buddha en Michael Kors en daarnaast hebben we onze eigen sieradenlijn. Bij Siebel kom 
je terecht in een dynamische en groeiende organisatie. De cultuur is te omschrijven als informeel, 
dynamisch, met korte en directe communicatielijnen. Werken op de inkoopafdeling is een 
uitdagende baan met veel verantwoordelijkheid in een bedrijf waar je de ruimte krijgt om jouw eigen 
ideeën te realiseren. Daarnaast bieden wij het volgende: 

• Marktconform salaris; 

• Vakantiegeld; 

• 30% personeelskorting; 

• Welkomstcadeau (Siebel giftcard t.w.v. €125); 

• 24 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband (38 uur); 

• Pensioenregeling en een collectieve ziektekostenverzekering; 

• Maandelijkse borrels en een jaarlijks, groots personeelsfeest. 
 

Wie zoeken wij? 

Wij zijn op zoek naar een doortastende en resultaatgerichte persoonlijkheid die stevig in zijn/haar 

schoenen staat. Je hebt ervaring in een soortgelijke rol binnen bij voorkeur de fashion, sieraden of 

soortgelijke branche. Je hebt oog voor detail en je bent analytisch sterk. Je kunt je goed staande 

houden in een veranderlijke omgeving. Siebel is een zeer dynamische organisatie waardoor je snel 

moet schakelen. Daarnaast beschik je over de volgende eigenschappen: 

• Je hebt relevante werkervaring in een soortgelijke functie binnen een relevante branche; 
• Je hebt HBO werk- en denkniveau; 
• Ervaring binnen de Retail is een sterke pre; 
• Je hebt affiniteit met onze horloge en sieraden; 
• Je hebt een uitstekende beheersing van Microsoft Excel; 
• Je hebt naast de Nederlandse taal een zeer goede beheersing van de Engelse taal; 
• Je werkt planmatig en gestructureerd; 
• Je beschikt over een commercieel inzicht. 



Wie zijn wij? 
Siebel Juweliers is dé juwelier van Nederland met maar liefst 45 winkels en een webshop. Met ons 
winkelconcept geven we dagelijks uiting aan de persoonlijke viermomenten van het leven. Hiermee 
inspireren wij onze klanten om zichzelf of een ander een mooi horloge of sieraad cadeau te doen. 
Leuke collega’s, mooie producten en een omgeving waarin iedere dag wel iets te vieren valt; werken 
bij Siebel Juweliers is een feest op zich! 
 
Ons Inkoopteam bestaat uit één Inkoop Manager, twee Junior Inkopers en twee Inkoopassistentes. In 
deze rol rapporteer je en werk je samen met de Inkoop Manager. Verder werk je dagelijks met onze 
inkoopassistentes, de logistieke afdeling, winkels en leveranciers. 
 
 
Geïnteresseerd? 
Wij ontvangen graag jouw motivatiebrief en CV. Deze kun je richten aan Julia van Daal (HR Manager).   
 
Het overhandigen van een Verklaring Omtrent Gedrag is ook onderdeel van de sollicitatieprocedure.  

 


