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•Je bent een young potential of hebt één of meerdere werkervaringen achter de rug in een 
gelijkaardige functie. 
•Je hebt bij voorkeur een bachelor/master diploma of gelijkwaardig door ervaring
•Je kan zowel goed zelfstandig als in teamverband werken. 
•Je bent erg analytisch aangelegd, maar wil ook je creatieve ei kwijt. Je hebt ervaring met 
grafisch ontwerp of dit staat al een tijdje op je bucketlist. 
•Je communiceert vlot in het Nederlands, Frans en Engels. Kennis van andere talen zoals het 
Duits of Italiaans spelen in je voordeel. 
•Je hebt een goede kennis van Excel en andere Office programma’s. Kennis van Adobe Cloud 
is mooi meegenomen. 
•Je hebt affiniteit met interieur en sanitaire producten.  

ONS AANBOD
• Een lange termijn samenwerking in een gezond en groeiend bedrijf
• Een open bedrijfscultuur waar verantwoordelijkheidszin en eigen betrokkenheid centraal 
  staat.
• Opleidingen en bijscholingen.
• Een interessant salarispakket, gebaseerd op verworven ervaring en 
verantwoordelijkheden.
• Contact met internationale organisaties. 

WE’REHIRING

(JUNIOR) BUYER-PRODUCT DEVELOPER

WORD JIJ ONZE 

ECK-BRIO staat sinds 1994 bekend als 
dé B2B specialist in sanitair en 
keukenelektro. 

Al meer dan 25 jaar dragen we service 
& advies steeds hoog in het vaandel. 
Ons sterk team is vandaag uitermate 
gemotiveerd om deze     
klantgerichtheid, naast een uitgebreid 
productaanbod, te blijven ontwikkelen 
in onze nog jonge en groeiende 
onderneming. 

Magazijnenstraat 10,
2235 Hulshout

CONTACTEER ONS 
VANDAAG NOG!NIEUWE COLLEGA? 
Ben jij de persoon die we zoeken? Zet 
je dan meteen achter je pc en stuur 
je cv én bondige motivatie door t.a.v.  
Dhr. Freek Fourneau. 

Je sollicitatie wordt in alle discretie 
behandeld. 

freekf@eck-brio.be
www.eck-brio.be

OVER ONS

•Als rechterhand van onze afdelingsverantwoordelijke bouw je een diepgaand partnership 
met onze leveranciers op. 
•Je bent verantwoordelijk voor het algemeen productbeheer van ons private label. Je volgt 
de voorraad en leveringen op en verzekert dat alles conform de afspraken verloopt. 
•Je beschikt over een gezonde dosis analytisch vermogen om een evenwichtig 
productgamma op de markt te brengen. Daarnaast combineer je een oog voor 
interieurtrends met een onklopbare commerciële feeling. 
•Dankzij jouw administratieve skills kan je dossiers zorgvuldig voorbereiden en afwerken. 
•Je gebruikt je creativiteit om productgerichte acties uit te werken. Zo geef je de brand 
awareness van het private label een boost. 

JOUW PROFIEL

FUNCTIEBESCHRIJVING


