
Ons hoofdkantoor, gevestigd in Lelystad, is dé hotspot van onze organisatie. Met ruim 100 
enthousiaste collega’s werken we al sinds 1991 aan vooruitstrevende collecties die stijlbewuste 
moeders ondersteunen in “Their path to new life”. In deze groeiende organisatie staat ons sterke 
merkportfolio centraal. Wij bundelen de krachten door het delen van onze technologische kennis, 
weloverwogen keuzes in stijl en passie voor mode op het gebied van zwangerschapskleding, 
babykleding en kinderkleding. Met als doel een waardevolle relatie opbouwen met onze klant 
waarbij we haar zelfvertrouwen geven door zorg, comfort en kwaliteit te bieden tijdens haar 
zwangerschap en moederschap.   
 
In deze inspirerende organisatie ligt de focus op persoonlijke ontwikkeling, flexibiliteit en uitdaging. 
Niet alleen zodat jij het beste uit jezelf kunt halen, maar ook omdat wij ervan overtuigd zijn dat we 
op deze manier ook het beste kunnen bieden aan onze klant. Wil jij werken voor gave merken als 
Noppies, Supermom en Alvi? Solliciteer dan nu en durf te laten zien wat jouw drijfveer is om je passie 
en expertise te delen met - wie weet wel - je toekomstige collega’s! 

 
Voor onze afdeling Design zoeken wij een:  

 

Designer Maternity 
(minimaal 32 uur per week) 

 

Omschrijving:  
Onze designers ontwerpen producten en collecties en zijn verantwoordelijk voor de modische 
kwaliteit van de producten en collecties en het behalen van de gestelde deadlines. Met de designs 
wordt rekening gehouden met de doelgroep voor wie wij designen; de zwangere vrouw. Onze 
designers werken nauw samen met het gehele design en product development team waarbij het 
voor de toekomst van belang is om ervaring en/of affiniteit te hebben met 3D design.  
Werkzaamheden die bij de functie horen zijn: 
 

• Marktoriëntatie d.m.v. beurzen, shopping trips, vakliteratuur en  shopfloor feedback en 
hiervoor een goede vertaling vinden voor de doelgroep; 

• design en doelgroep research d.m.v. social media, data, volgen van (online) seminars, 
podcasts en innovaties op het gebied van digital design, smart textiles en wearables; 

• nauw samenwerken met de concept designer Maternity en de Category Manager over 
product & collectie feedback en verkoopresultaten; 

• ontwikkelen van seizoencollecties binnen de stijlkaders en grid, rekening houdend met merk, 
trends en verkoopervaringen sales en eigen retail; 

• reizen naar productielocaties t.b.v. monster ontwikkelingen en sourcen naar nieuwe 
materialen; 

• up- to- date houden van de NOS collecties; 

• nauw samenwerken met het development team;  

• ontwikkelen van artworks; 

• visualiseren van de collectie d.m.v. moodboards, kleurkaarten en  collectieoverzichten; 

• in samenwerking met de afdeling Marketing het salesteam van voldoende tools en 
informatie voorzien om de collecties succesvol te kunnen verkopen; 

• voorbereiden en presenteren van concept- en salesmeetings aan een internationaal publiek. 
 
Profiel: 

• Een afgeronde opleiding zoals AMFI of kunstacademie; 

• minimaal 3-5 jaar werkervaring als designer in womenswear; 

• kennis van de volgende systemen: 



o MS Office- Word en Excel 
o Illustrator 
o Photoshop 
o Indesign 
o PLM 

• creatief en innovatief; 

• oplossingsgericht, plannen en organiseren; 

• zelfstandig kunnen werken, stressbestendig en veel energie putten uit resultaat; 

• ambitieus en behoefte om zichzelf verder te (blijven) ontwikkelen; 

• uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; 

• ondernemend, communicatief vaardig en resultaatgericht; 

• laat zich niet remmen door kantoortijden.  
 
 
Wat bieden wij aan: 

- Een baan met uitdaging en verantwoordelijkheid in een groeiende, jonge en dynamische 
omgeving waarin je jezelf op persoonlijk- en werkniveau  verder kan gaan ontwikkelen; 

- een marktconform salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een pensioenregeling en 
reiskostenvergoeding; 

- 25 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband; 
- Toegang tot een e-learning van GoodHabitz met ruim 100 trainingen en masterclasses; 
- Als eerste toegang tot de Sample Sales van de merken Noppies, Supermom, Esprit for mums 

en personeelskorting op nieuwe collecties; 

 
Interesse?  
Wil jij ons komen versterken? Stuur dan zo snel mogelijk jouw motivatie met CV naar de afdeling HR, 
per e-mail naar sollicitaties@nineandco.com.  
Heb je vragen? Neem dan contact op met de HR afdeling. Wij beantwoorden je vragen graag. 
 
Nine&Co  
Poseidonweg 17 
8239 DK Lelystad 
T: 0320 - 295600 
E: sollicitaties@nineandco.com 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld! 
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