
De functie
Als medewerker sales support heb je een veelzijdige functie en 
ondersteun je het salesteam op vele fronten. Je hebt contact 
met klanten, zowel telefonisch als per mail. Je maakt offertes en 
volgt deze op, je ondersteunt het verkooptraject en signaleert 
saleskansen. Daarnaast ben je medeverantwoordelijk voor de 
orderverwerking, het bijhouden van de projectadministratie en 
de voorraad. Je hebt dagelijks contact met het salesteam en 
de collega’s uit de werkplaats. Je bent verantwoordelijk voor 
de planning en de uitvoering hiervan, verder denk je mee over 
bedrijfsactiviteiten en lost mogelijke problemen op. 

Profiel
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, veelzijdige en 
commercieel ingestelde collega, het liefst met werkervaring 
in een vergelijkbare functie en in het bezit van minimaal een 
MBO diploma of gelijkwaardig. Je bent resultaat gericht, kan 
zelfstandig functioneren, snel schakelen en bent stressbestendig. 
Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en 
hebt een goede kennis van MS-Office. Daarnaast is mondelinge 
en schriftelijke kennis van de Duitse en Engelse taal, alsmede 
affiniteit met techniek een pre.  

Wij bieden
Wij bieden een afwisselende fulltime functie met veel eigen 
verantwoordelijkheden in een commerciële omgeving en 
mogelijkheden tot doorgroei. Je gaat deel uitmaken van 
een ambitieus team, waar de werksfeer prettig is en de 
arbeidsvoorwaarden goed zijn. Het brutosalaris is marktconform.

Interesse?
Wil je meer informatie over onze vacature, neem dan contact op 
met Jos Lechner via jos@flexxcon.com of bel 033 455 66 96. Wil 
je solliciteren? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar hetzelfde 
e-mailadres.
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