GET CONNECTED

ECS Electronics is een internationaal opererend bedrijf met vestigingen in Nederland, Vietnam,
Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Het hoofdkantoor bevindt zich in Breda. Gekenmerkt door een
informele bedrijfscultuur en met meer dan 30 jaar ervaring heeft dit familiebedrijf zich ontwikkeld
tot Europees marktleider op het gebied van trekhaakbekabeling. Vanuit productielocaties in
Nederland, Polen en Vietnam worden meer dan 20 van de grootste Automotive merken over de
hele wereld beleverd.
Wil jij deel uitmaken van dit sterk groeiende bedrijf met grote ambities?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

SALES & MARKETING EMPLOYEE
FUNCTIEOMSCHRIJVING
De afdeling Sales & Marketing draagt zorg voor een efficiënte en klantvriendelijke afhandeling
van klantencontacten om daarmee de gestelde verkooptargets te kunnen realiseren.
Als Sales & Marketing Employee heb je verantwoordelijkheid over de uitwerking van diverse
verkoopgerelateerde vraagstukken, implementeer je orders in het ERP systeem, volg je deze op
en beheer je alle klantafspraken.
Je werkt in teamverband aan je eigen internationale klantenportfolio en ondersteunt de disciplines Sales, Marketing en Customer Care daar waar nodig.
TAKENPAKKET
• Orderhandling inclusief de bijkomende administratie
• Beheer van de correspondentie met (potentiële) afnemers
• Opvolgen van betalingscondities, leveringscondities en overige klantafspraken
• Ondersteuning van disciplines Sales, Marketing en Customer Care
• Linguïstische ondersteuning van de discipline Technical Support
GEWENSTE VAARDIGHEDEN EN KENNIS
• MBO+ werk- en denkniveau op commercieel en linguïstisch gebied
• Je bent een pro-actieve teamplayer met goede administratieve vaardigheden
• Goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
• Beheersing van de Franse, Duitse en/of Spaanse taal is een pré
• Je bent stressbestendig en fulltime inzetbaar
Wij bieden een afwisselende functie in een internationale onderneming, een marktconform
salaris, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en een prettige werkomgeving.
GET CONNECTED!
Spreekt deze vacature je aan en herken je jezelf in de gevraagde kennis en vaardigheden?
Mail jouw sollicitatie naar s.vd.laan@ecs-electronics.nl t.a.v. Stephen van der Laan.
Voor meer informatie kun je contact opnemen via 076-5810499.
Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures wordt niet op prijs gesteld.

