
 
 

Bodewes Fashion is sinds 1946 als agent een bekende speler op de Nederlandse 

dames fashion markt. 

Het portfolio bestaat uit de merken InWear, Part Two, Soaked in Luxury, Stehmann, 

Nü Denmark, Enamel Copenhagen en NOMI shapewear. 

 

Ben jij creatief, commercieel, analytisch, energiek, ambitieus en gedreven? In staat 

het huidige distributienetwerk van onze merken uit te bouwen en de bestaande 

klanten te ondersteunen in het behalen van het maximale resultaat? Dan ben jij 

onze kandidaat! 

 

Accountmanager Bodewes Fashion 

 

In deze rol werk je nauw samen met collega labelmanagers voor de diversen 

merken 

 

 Wat ga je doen? 

- Verkoop van 6 collecties per jaar aan bestaande en nieuwe detaillisten in 

Nederland van onze verschillende merken 

- Maken van budgetplanningen met klanten 

- Managen van bestaande Shop-in-Shops/corners van A-Z 

- Wekelijkse aanvullen van bestsellers en verkoop van in-season collectie 

- Zeer actieve rol in New Business en uitbouw bestaande portefeuille  

- Zorgdragen voor waanzinnige doorverkoopcijfers en tweewekelijks actie 

ondernemen 

- Zorgdragen voor correcte content en bewaking van merkbeleving 

- Identificeren van groei potentie bij huidige accounts 

- Geven van verkoop- en VM-trainingen bij de key accounts 

 

 

Wat zoeken wij? 

- Verkopen zit in jouw bloed en je bent van nature commercieel ingesteld 

- Uitstekend cijfermatig en analytisch vermogen 

- Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in de mode, bij voorkeur in de 

damesbranche 

- In staat om snel relaties met klanten op te bouwen en te onderhouden 

- Affiniteit met visual merchandising 

- Resultaatgericht, ambitieus, gedreven en representatief 

- Flexibel, stressbestendig, geen 9 tot 5 mentaliteit 

- Teamplayer 

- Beheersing van Nederlandse en Engelse taal in woord en schrift 

- Goede beheersing van Microsoft Office 

- Op reisbare afstand van Naarden 

- Minimaal 32 uur beschikbaar 

- In bezit van rijbewijs B 

- HBO denk -en werk niveau 

 



 

Wat bieden wij? 

Een afwisselende, interessante functie in een prettige, informele werksfeer.  

Bodewes Fashion is een hechte organisatie waarin de klanten en medewerkers 

centraal staan. Een heerlijke lunch in onze gezellige keuken (zomers op ons 

dakterras) op onze fantastische werkplek in Naarden. 

 

Je komt te werken in een inspirerende omgeving waarin wij trots zijn op merken, 

klanten en verkoopresultaten.  

 

Herken jij jezelf in bovenstaande profiel? Stuur dan een motivatiebrief , cv + 

pasfoto naar: mirjam@bodewes.nl t.a.v. Mirjam Stehmann 

 

Bodewes Fashion 

Energiestraat 9  

1411 AN Naarden 

www.bodewesfashion.nl 
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