
 

Vacature Category Manager (Lier, BE) 

 

Waar ga je werken 

Wie aan Blokker denkt, denkt direct aan onze winkels. Maar achter een succesvolle organisatie als Blokker 

gaat natuurlijk een hoofdkantoor schuil met een breed scala aan interessante en uitdagende functies. Op 

ons hoofdkantoor in België (Lier) werken ongeveer 50 mensen. Eén ding hebben we gemeen: samen werken 

we aan een fantastische winkelformule. En met name de afdeling Category Management speelt een actieve 

rol om te zorgen dat Blokker dé winkel voor je eigentijdse huishouden is. Wij zijn volop in ontwikkeling en 

zoeken een Category Manager die het uitdagend vindt om daar aan bij te dragen. 

 

Jouw functie 

Als Category Manager heb je een veelzijdige en uitdagende baan. Binnen de categorie waar je voor werkt, 
streef je naar het neerzetten van een goed assortiment met als doel het realiseren van een maximale omzet, 
marge en optimale omloopsnelheid.  

Om het assortiment te verbeteren voer je analyses uit op de verkopen en het schappenplan, maar ook op de 
concurrentie en de markt. Op basis van je bevindingen worden concrete verbeteracties geformuleerd. 

Voor het constant vernieuwen van je assortiment werk je nauw samen met je Nederlandse collega Category 
Managers. Na het maken van de keuze voor een bepaald artikel, zorg je voor de verdere administratieve 
afhandeling.  

Naast het selecteren van een regulier assortiment, houd je je ook bezig met de marketing van je aanbod. Als 
Category Manager doe je voorstellen voor promoties met bijbehorend actiemechanismes. Je stelt optimale 
presentaties op de werkvloer voor en je houdt regelmatig contact met de medewerkers in de winkels. 

 

Jij bent 

• een teamplayer die in overleg prioriteiten kan bepalen 

• accuraat en voelt je verantwoordelijk voor de kwaliteit van je werk 

• flexibel en houdt van werken in een dynamische omgeving 

• analytisch sterk, en weet snel door te dringen tot de kern van een probleem 

• een persoon die de klant centraal stelt bij de activiteiten die je doet 

• pro-actief en springt snel in op veranderende omstandigheden 

• communicatief sterk, want je onderhoudt contacten met collega’s in binnen- en buitenland en 

stakeholders binnen de organisatie 

• ervaren met Microsoft Office, en hebt een doorgedreven kennis van Excel. 

 

Wat bieden wij je ? 

Blokker België biedt een uitdagende opdracht van onbepaalde duur waar je afwisselende werkzaamheden 

kunt uitvoeren. Wij bieden je een marktconform salaris en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Het 

hoofdkantoor in Lier is een plezierige, collegiale werkomgeving. Daarnaast is er voldoende ruimte om jezelf 

verder te ontwikkelen. 



 

Hoe solliciteren? 

Ben jij onze nieuwe Category Manager en zoek jij een afwisselende functie vol uitdaging, 

verantwoordelijkheid in een dynamische omgeving? Dan nodigen we je graag uit om te solliciteren. Dit kan 

door je motivatie en CV te sturen naar V.Blokker.Belgie@blokker.nl t.a.v. Dennis De Vos.  

Wil je meer weten over deze functie of heb je andere vragen dan kun je terecht bij Dennis De Vos, HR 

Business Partner, op 03/288. 22. 00.  

Oh ja, geen selectiebureaus.. geen acquisitie! 


