VOORBEELD CV

Naam: Peter de Kok
Adres: Cruquiuskade 247, 1018AM Amsterdam
Geboortedatum : 17-03-1967
Nationaliteit: Nederlandse
Rijbewijs: B
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/peterdekok/
Persoonlijke introductie:
Team player, but also independent, likes to manage teams
as a people manager. Consistent and professional, prefers
to work with a steady vision in a young and smart
fashionable environment.
Werkervaring:
Fashion Solution
Directeur
Jan 2017 - Heden
V&D
Buying Manager Own Brands Apparel & Bodyfashion, Mens, Ladies & Kids
Maart 2015 – Mei 2016
Amsterdam Area, Netherlands
-Managen Eigen Merken Apparel & Bodyfashion Design, Buying en
Production afdelingen
-Verantwoordelijk voor merk positionering en merk DNA’s
-Collectie opbouw, prijs en sku opbouw in collecties en de
verschillende product groepen
-Leveranciers management, contracten en Corporate Social
Responsibility
ASICS Europe BV
EMEA Category Sourcing Manager Apparel at Asics
Nov. 2013 – Feb. 2015
Amsterdam en omgeving, Nederland
-Coördineren van de Apparel & Accessories Sourcing Afdeling.
-Zorg dragen voor leverancier selectie en leverancier management,
-Capaciteits planning, prijs onderhandelingen & leveranciers
contracten.
-Leverancier netwerk in Zuid Afrika opgezet
-Intensieve coördinatie tussen apparel afdelingen, maar ook richting
Supply Chain Management
-Verantwoordelijk voor Bruto & Netto Marges

VOORBEELD CV

No Excess
Sourcing, Buying and Production Manager
Jul. 2011 – Aug. 2012
Amsterdam en omgeving, Nederland
-Coördineren van de design, inkoop en productie afdelingen.
-Collectie opbouw, prijs opbouw binnen collecties en productgroepen,
-Collectie presentaties,
-Nauw overleg met sales en marketing
-Sourcing en productie reizen (China, HongKong, India, Bangladesh, 		
Turkije en Portugal )
Blue Blood International
Sourcing, Buying and Production manager Blue Blood / Urban Trends
Trading
Jul. 2010 – Jul. 2011
Amsterdam en omgeving, Nederland
-Ingeven van proto samples, salessamples, bulk orders in het land van
productie. (China, Hong Kong ,Turkije en Portugal ) ( denims, tops,
chino’s, shirts, blazers etc )
-Sourcen en selecteren van stoffen, wassingen en pasvormen,
-Het doen van prijs onderhandelingen en het maken van prijs
quotaties
-Begeleiden van private label en key accounts tbv verkoop
URBAN TRENDS TRADING BV 6 jaar 4 maanden
Sourcing, Production, Buying and Merchandise Manager
Aug. 2009 – Jul. 2010
Hong Kong
-Opzetten en managen van inkoop kantoor in Hong Kong
-Controle over het hong kong inkoop kantoor mbt alle sourcing van
sales samples, bulk productie en prijs onderhandeling, prijs quotaties
en order plaatsing en follow-up
Opleiding:		
1989 – 1992
ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten
Bachelor of Arts (B.A.)
Fashion/Apparel Design

Talen:
-Nederlands
-Engels		
-Duits		
-Frans 		
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