
  

 
 

STAGIAIR(E) 
BUYING & MERCHANDISING 

Vacature  
 

 

Ben jij op zoek naar een stageplek binnen de afdeling Buying &Merchandising 
waar je veel vrijheid krijgt om je als ‘young professional’ te ontwikkelen? Een 
plek waar jij echt een onderdeel van het team bent en jouw mening ertoe 
doet? Lees dan snel verder! 
 
Wij zoeken jou! 
Wij zoeken een stagiair(e) Buying & Merchandising voor onze groeiende, 
dynamische business die met een frisse blik naar onze processen kijkt. Je 
gaat aan de slag binnen onze afdeling Buying & Merchandising. Deze afdeling 
is verantwoordelijk voor de planning, inkoop en allocatie van de collecties 
van State of Art. Samen met het team ga jij kijken waar jouw kwaliteiten en 
interesses liggen, zodat jij uitdagende werkzaamheden en projecten op kan 
pakken.  
 
Wat ga je bij ons doen 
Na een onboardingsprogramma waarin je de hele organisatie en alle 
processen leert kennen, ga je zelfstandig aan de slag. Binnen ons Buying & 
Merchandising team ga je meekijken naar het creëren en uitwerken van een 
totale collectie en maak je kennis met onze systemen. Je houdt je onder 
andere bezig met het analyseren van verkoop- en voorraadgegevens, 
budgetten, leveranciers relaties en het voorbereiden en uitwerken van de 
inkoop. Daarnaast is er ook genoeg ruimte om je onderzoek vanuit school uit 
te voeren en we zullen je daarin ondersteunen en begeleiden.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
Join us! 
Onze State of Art family bestaat uit ontwerpers, ondernemers en 
onderzoekers die de leuke dingen in het leven waarderen. Wij zijn gevestigd 
in het oosten van Nederland, maar beïnvloed door verre reizen. Al zijn we 
altijd trouw gebleven aan onze roots als vakmensen uit een nuchtere regio. 
We beschikken over 46 State of Art Brand Stores, ruim 750 officiële dealers 
verdeeld over 11 landen en een webshop met levering in zo'n 50 landen. Hoe 
we dat hebben gedaan? We zijn een gastvrije organisatie waarbij 
ondernemerschap en loyaliteit voorop staan. Daar zijn we trots op. We doen 
het samen, en dat maakt State of Art. Dat maakt familie. 
 
Wat mag je van ons verwachten 

• Goede begeleiding waardoor jij je als Buying-professional verder kan 
ontwikkelen;  

• Alle ruimte om je eigen werkzaamheden op te pakken; 
• Een informele en open werksfeer; 
• Een stagevergoeding en leuke extraatjes. 

 
Onze ideale stagiair(e) 

• Zit in het derde of vierde jaar van een hbo-opleiding in de richting van 
Buying & Merchandising; 

• Is vanaf februari 2022 beschikbaar voor een periode van vijf maanden 
en minimaal 32 uur per week; 

• Heeft oog voor detail; 
• Is organisatorisch sterk en bezit timemanagement skills;  
• Is op de hoogte van de laatste trends, kleuren, stoffen, modellen, etc. 

 
Ben jij onze nieuwste aanwinst voor ons Buying & Merchandising team. 
Solliciteer dan direct via de ‘reageer op deze vacature’ button. Toch eerst 
nog een vraag? Stel hem gerust aan Romy de Groot via 
groot.r@stateofart.com of bel naar 0544-392211. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


