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Assistent Sales Manager (ingevuld)
De functie
Ben jij die Commerciële Medewerker Binnendienst die toe is aan een
volgende stap?
In deze uitdagende functie ga je aan de slag binnen het Sales special accounts
team. Binnen dit team bedienen wij onze grotere (internationale) klanten. Jij zal de
rechterhand van de Sales Manager worden en hem ondersteunen in de dagelijkse
gang van zaken.

De organisatie
Topbrands Europe BV

Soort dienstverband
Full-time

Aanvang
In overleg

Bedrijfstak
Handelsbedrijf

De organisatie

Locatie
Bij Topbrands staan we voor Topmerken, Topklanten en Topcollega’s. Wat we bij
Topbrands met elkaar gemeen hebben is onze passie voor mooie merken en
internationale handel. We zijn continu op zoek naar de beste producten voor onze
klanten binnen onze expertise Personal & Home care. We zijn wereldwijd actief en
hebben een bijzonder breed assortiment met verschillende merken en private label
producten. Denk hierbij aan wasmiddelen, bad/douche producten, geuren, make
up, schoonmaakmiddelen en haarproducten. We functioneren als handelshuis voor
een groot aantal bekende A-merken en we ontwikkelen onze eigen merken en
private labels. topbrands.nl
In totaal zijn wij binnen Europa met 230 collega’s, waarvan ruim 190 collega’s
werkzaam zijn in Nederland, verdeeld over ons logistiek centrum in Kolham
(Groningen) en ons hoofdkantoor in Oud-Beijerland. Onze regiokantoren begeven
zich in Duitsland, Frankrijk, Zweden en Spanje.

Oud-Beijerland

Aantal uur
40

Salaris
€ in overleg - € in overleg

Publicatiedatum
26 januari 2021

Werkzaamheden
Je ondersteunt de sales manager met o.a. rapportages, analyses, projecten,
mailbox en agendabeheer;
Je coördineert de gehele orderportfolio van het special accounts team en
bewaakt het proces van invoer tot uitlevering;
Je coördineert en bewaakt gemaakte afspraken binnen het salesteam;
Je biedt ondersteuning aan de klantportefeuille van de sales manager;
Je denkt mee en toont initiatieven voor de verdere ontwikkeling van de
salesafdeling.

Jouw profiel
Je hebt een Commerciële HBO opleiding afgerond;
Je hebt relevante verkoop binnendienst ervaring opgedaan;
Je hebt een goede kennis van de Nederlandse en en Engelse taal in woord
en geschrift, een tweede vreemde taal is een pré;
Je bent analytisch sterk;
Je bent vaardig met o.a. MS Office en kennis van Navision of Business
Central is een pre.

Topbrands Europe BV

Herkent talent!
https://www.m2-select.nl

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Ons aanbod
Een uitdagende functie in een dynamische, internationale, enerverende en
jonge omgeving waar een goede informele werksfeer heerst onder de
collega’s;
Veel eigen verantwoordelijkheid;
Goede arbeidsvoorwaarden waaronder een goed salaris, 25
vakantiedagen, reiskostenvergoeding, een pensioenregeling waarbij wij 2/3
deel van de premie betalen en flexibele werktijden;
Je krijgt de mogelijkheid om te investeren in jouw ontwikkeling door middel
van het volgen van opleidingen en/of cursussen;
Het betreft een fulltime functie (40 uur).

Interesse?
Stuur je CV met jouw Persoonlijke Profiel naar marytha@m2-select.nl of naar
hr@topbrands.nl. Bel voor meer informatie met Marytha Zuurmond via
06-51756414. Wij kijken uit naar je reactie!
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