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UNLIMITED FOOTWEAR GROUP | Grotestraat 2 Waalwijk

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER AFDELING LABELS
(24-32 uur)
Voor ons schoenenmerk Bullboxer zijn wij op zoek naar een administratief medewerker voor de afdeling Labels om zorg
te dragen voor het opvragen, juist overdragen en bewaken van de klantinstructies. Lijkt het je leuk om bij één van de
meest toonaangevende bedrijven van de Nederlandse Schoenenindustrie aan de slag te gaan? Laten we dan snel een kop
koffie drinken en bespreken waarom juist jij de persoon bent die wij zoeken.
WERKZAAMHEDEN
Instructies en artwork bij klanten en potentiële klanten opvragen.
Artwork tijdig laten ontwikkelen in de productielanden, controleren en laten goedkeuren door de klant.
Klanthandleidingen doorlezen en hiervan een samenvatting met de belangrijkste instructies maken voor de fabrieken.
Klant instructies m.b.t labels en artwork nakijken en naar de desbetreffende fabrieken versturen.
Labels tijdig bestellen bij de klanten en bewaken dat je ze tijdig ontvangt.
Ontvangen labels op volledigheid en juistheid controleren en naar de fabrieken sturen.
Proactief handelen bij opkomende problemen. Bij voorgedane problemen bedenken hoe dit te voorkomen in de tekomst.
Klachten registratie en afhandeling m.b.t. labels en artwork.
PROFIEL
Opleiding: Minimaal MBO opleiding
Kennis: Uitstekende MS Office vaardigheden, ERP LN is een pré
Overige: Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
Goed in teamverband kunnen werken. Hands on mentaliteit
Gestructureerd en georganiseerd kunnen werken, prioriteiten kunnen stellen
Zeer nauwkeurig
Stressbestendig
Klantgericht en commercieel ingesteld
Proactieve houding, probleemoplossend (mee) denken
Goede communicatieve vaardigheden
Flexibel, geen 9 tot 5 mentaliteit
WIJ BIEDEN
Een afwisselende en zelfstandige parttime functie (24 - 32 uur) met verantwoordelijkheid binnen een jonge en
dynamische omgeving. Wij hanteren goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Ben je geïnteresseerd in deze vacature en voldoe je aan de gestelde criteria?
Mail je sollicitatiebrief voorzien van motivatie en curriculum vitae naar
hrm@unlimitedfootweargroup.com tav Sonia Luengo Izquierdo.
*Aquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

OVER UNLIMITED FOOTWEAR GROUP
UFG (1983) is een Nederlandse groothandel die opereert in de “fast-fashion footwear” markt. UFG ontwerpt, produceert en distribueert modieuze schoenen voor dames, heren en
kids. We bedienen in meer dan 50 landen wereldwijd schoen- en moderetailers alsmede private label partners en hebben inmiddels meer dan 30 jaar ervaring met de distributie
van 5 miljoen paar schoenen per jaar.
De processen design, inkoop, verkoop, logistiek en marketing worden aangestuurd vanuit ons hoofdkantoor in Waalwijk, de productie wordt internationaal uitbesteed, waarbij
we nauw betrokken zijn. Binnen ons merkportfolio vallen de eigen merken Bullboxer Shoes en Rehab Footwear en de licentiemerken Björn Borg Footwear, Gaastra, NZA New
Zealand Auckland Footwear, Brunotti Footwear en Levi’s Kids Footwear. Binnen UFG werken wij met een jong en gedreven team. Onze bedrijfscultuur is te omschrijven als
informeel, klantgericht, dynamisch, ambitieus en no-nonsense. Wij waarderen mensen die hard werken, flexibel zijn en een hands-on mentaliteit hebben.

