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Copagro, met hoofdzetel te Temse, is meer dan ooit de Benelux-marktleider in de distributie van 
non-paint, paint en deco aan de vakman. Het is onze ambitie om de schilders en de decorateurs 
het juiste product aan te bieden tegen de scherpste prijs én met de beste service, ook op vlak van 
logistiek. Professionele productinformatie, aanzienlijke voorraden en snelle leveringstermijnen 
zijn de pijlers van de service bij Copagro. 

Copagro biedt zo’n 35.000 diverse product-artikelen aan. Vanuit het centrale warehouse in Temse 
(permanente stock van meer dan 6.000 producten) worden dagelijks zo’n 165 verkooppunten 
beleverd. Copagro is een financieel gezond en sterk groeiend bedrijf en blijft investeren naar de 
toekomst toe. 

Door de groei en de uitbreiding van het assortiment is er nood aan versterking op de inkoopafdeling. 
Daarom zoekt Copagro een enthousiaste en communicatieve Category Manager.

Jouw verantwoordelijkheden 
Als Category Manager beheer je zelfstandig een eigen assortiment en ben je verantwoordelijk voor 
marge, prijspositionering en product management. Samen met je collega Category Manager, een 
Databeheerder en drie Administratief Medewerkers staan jullie als team in voor alles wat aankoop- 
en productstrategie betreft.

• Je vormt het eerste aanspreekpunt voor de leveranciers. Samen met hen leg je de basis voor 
contracten, bonussystemen en garandeer je een goede opvolging van alle bestellingen en 
leveringen.

• Je maakt aankoopstatistieken en houdt levertermijnen en voorraden goed in het oog. Je volgt 
de conformiteit op en verbetert de leveranciersprestaties. Zo bouw je mee aan een optimale 
productcatalogus en een onderbouwd prijsbeleid.

• Vanuit diverse werkgroepen krijg en geef je mee input omtrent producten, toepassingen, 
prijzen, markttendensen.

• De ontwikkeling en lancering van nieuwe producten en gamma’s volg je op de voet, zowel 
voor de A-merken als private label. Je bent hierbij een centrale, organisatorische spilfiguur die 
projecten in goede banen weet te leiden.

• Je waakt erover dat alle prijzen correct in het systeem zitten, voert gerichte controles uit en 
stemt af met collega’s van de boekhouding. Je slaagt er in om binnen je jaarlijkse budget te 
blijven en bewaakt de marge.

• Je rapporteert aan de Purchase Director en bent een brugfiguur tussen de afdelingen in het 
bedrijf.
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Jouw profiel

• Je hebt een bachelor- of masteropleiding aangevuld met minstens vijf jaar relevante ervaring 
met aankoop- en productmanagement.

• Je hebt een affiniteit met de sector van interieur, verf, decoratie in de retail en groothandel.

• Een goede kennis Nederlands, Frans en Engels is belangrijk.

• Je bent een communicatief en daadkrachtig persoon met skills in relatiebeheer en 
onderhandelen.

• Je hebt een analytisch inzicht, gaat makkelijk om met cijfers en werkt jouw administratie met 
een grote nauwkeurigheid af.

Ons aanbod

• Een toffe, veelzijdige job met heel wat verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief. Je kan 
zichtbaar meebouwen aan de verdere ontwikkeling van Copagro.

• De zelfstandigheid om van jouw productassortiment een succesverhaal te maken.

• Een werkomgeving waar respect, ontwikkeling, ondernemerschap en collegialiteit voorop 
staan. Drive gaat hier hand in hand met warmte en een positieve sfeer.

• Dit alles aangevuld met een aantrekkelijk verloningspakket en extralegale voordelen 
(onkostenvergoeding, wagen + tankkaart, maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering, 
32 verlofdagen).

Kiezen voor Copagro is kiezen voor innovatie, groei en lange termijnvisie. Je komt terecht in een 
bedrijf met grote werkzekerheid en dit binnen een file-arme omgeving. Bovendien krijg je heel wat 
begeleiding on-the-job en worden de nodige opleidingen georganiseerd.

Interesse? Stuur jouw kandidatuur naar Josephine Keerman - josephine.keerman@martensbrijs.be


