
 

 

Pricing specialist 
Heb jij een echte handelsgeest, heb je een neusje voor cijfers, weet je van aanpakken en wil je werken 

bij een snelgroeiend internationaal e-commercebedrijf? Dan zoeken we jou!  
Wat ga je doen  

Als pricing specialist ondersteun je de inkoopafdeling, zodat het inkoopproces zo efficiënt mogelijk 

verloopt. In deze functie ben je medeverantwoordelijk voor de concurrerende prijsstelling van ons 

assortiment. Dit doe je door de prijzen van de leveranciers te controleren, bestellingen te plaatsen en 

de prijzen in de markt te analyseren. De signalen uit de markt pik je op en vertaal je in een helder 

advies naar andere afdelingen. Dankzij jouw scherpe analyses kunnen we ons goed in de markt 

positioneren op prijs en marge. De data van het inkoopproces verwerk je vervolgens in ons CMS. 

Daarnaast denk je proactief mee over het verbeteren en automatiseren van het inkoopproces. 

 

Op de inkoopafdeling werk je samen met professionals met heel wat jaren inkoopervaring. Als pricing 

specialist heb je een ondersteunde rol. We zoeken voor deze functie iemand met een gezonde 

handelsgeest die analytisch te werk gaat. Daarbij is het belangrijk dat je affiniteit hebt met ons 

assortiment en een flinke dosis ambitie hebt. 

 

Waar kom je te werken 

Tom Omnichannel Management bv is een snelgroeiend, ambitieus en ondernemend familiebedrijf. 

Dertien jaar geleden begonnen we met een kleine fietsenwinkel in Tilburg. Inmiddels zijn we 

uitgegroeid tot een internationaal e-commercebedrijf met negen webshops, meer dan 150 gezellige 

collega’s, een assortiment van ruim 1 miljoen producten en nog steeds die ene fietsenwinkel waar het 

allemaal mee begon. We zijn een no-nonsens familiebedrijf waar iedereen meetelt, er ruimte is om je 

persoonlijk te ontwikkelen en waar een goede werksfeer belangrijk is. We zijn open naar elkaar en 

werken hard, maar ontspannen ook door regelmatig een toffe activiteit te organiseren. 

  

Wat moet je kunnen 

 Je hebt een hbo-diploma bedrijfseconomie of in een commerciële richting. 

 Ervaring is geen vereiste, ambitie wel. 

 Je hebt ambitie in de e-commerce. 

 Je hebt affiniteit met producten in de vrijetijdssector. 

 Je hebt een commercieel inzicht. 

 Je hebt een hands-on-mentaliteit  

 Je houdt van cijfers. 

 Je bent analytisch. 

 Je werkt gestructureerd en kunt zelfstandig werken. 

 Je werkt graag samen in een team. 

 Je bent assertief en communicatief 

 

Wat staat daar tegenover 

 Een salaris op basis van 40 uur conform de cao. 

 De kans om jezelf te ontwikkelen en door te groeien. 

 Je wordt onderdeel van een gezellige, snelgroeiende organisatie. 

 Gezellige informele werksfeer met een open cultuur.  

 

Ben jij de versterking die we zoeken? Stuur jouw motivatie en cv naar tom@tom-bv.com.  
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