
House zoekt…… 
 
We hebben een boeiend vak. Nog nooit veranderde onze sector zo snel. Producten worden netwerken, business 
modellen staan onder druk, distributiekanalen vervellen. We hebben een uitdagend vak en als Belgische 
marktleider willen we klaar zijn voor de toekomst. Bij House of Accessories staat het creëren van toegevoegde 
waarde centraal. Een hoesje verkopen is één ding, het juiste aanbieden op de juiste plaats aan de juiste persoon 
is een ander.   
Daarom zoeken we een nieuwe collega die een uitdaging ziet in :   
 

SALES EN CATEGORY ANALIST 
 
Je wordt de spilfiguur voor de ondersteuning van sales collega’s.  Je bepaalt de samenstelling van het assortiment 
van de klant. Op basis van de aanwijzingen van de vertegenwoordigers ga je keuzes maken dmv analyses, 
cijfermateriaal en andere tools. Zo analyseer je het consumentengedrag en beslis je welke producten worden 
opgenomen en hoe ze voorgesteld worden in de shops. Dit bundel je in planogrammen en 
assortimentsvoorstellen. Zo beheers je de verschillen tussen telecomwinkels, hifi-dealers: centraal en 
lokaal, … kortom de detailhandel, retailers, etailers, of elkeen die betrokken kan zijn bij de distributie 
van telecom of accessoire producten.  
 

Je beslist mee over het te gebruiken POS materiaal, en slaat zo de brug naar marketing.  Je werkt ook nauw 
samen met Aankoop, zodat alle producten tijdig bij de klant geleverd worden. Je volgt het hele project verder 
op tot levering, uitstalling in de winkel door de merchandiser en analyseert de resultaten.  

Tot slot denk je na over het promotionele beleid: seizoen acties, overstock ed meer en beheer je de flow van 
goederen die terugkeren van bij klanten.  

Wat is je ideale achtergrond:  

 Je bent opgeleid door het leven, en haar rugzak.  

 Je bent geen schoolverlater, maar heb een eerste ervaring de professionele wereld 

 Je ‘kickt’ op het maken van grondige analyses in excel en andere programma’s.  

 Je hebt geen schrik van deadlines en kan het overzicht bewaren tussen verschillende projecten.  

 Je bent een uitgesproken teamplayer die een draagvlak creëert binnen de organisatie.  

 Klantentevredenheid is iets wat je vanzelfsprekend vindt 

 Om je functie goed te kunnen uitvoeren heb je een vlotte talenkennis Nederlands, Frans en Engels 

 Je bent ondernemend 
 
Wat is ons DNA? 
 
Een jong bedrijf met een jonge geest en een licht guerrilla gehalte. Doordrongen van een 
klantgerichtheid die erg ver gaat. House of Music & Accessories  is een groep van 50 mensen in België, 
Nederland en Frankrijk.  
Centraal staan 5 waarden: integriteit, professionaliteit, creativiteit, duurzaamheid en familie. 
Authentieke  personen voelen zich er zeker thuis. Jezelf zijn binnen een onderneming die dit ook 
toelaat. Samen bouwen.  

 
Alle personen kunnen rekenen op een bevredigend en op maat gemaakt remuneratie-pakket, en 
vooral een omgeving waar vriendschap, plezier, vrijheid, en werklust centraal staan. Zin om je eigen 
identiteit uit te bouwen? Stuur dan als de bliksem je gegevens door naar 
michael.bingé@houseofmusic.be  
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