
 

VACATURE: TEAMLEAD COMMERCIELE BINNENDIENST FTE 
19-10-21 
Aangenaam, wij zijn Suit Up, makers van originele corporate fashion. Wij zijn er om werkend 
Europa gelukkiger te maken. Dat doen we door mensen op de werkvloer goed te kleden. We Are 
Suit Up, for your happy crew. 
 
DE VERANTWOORDELIJKHEDEN 
Als teamlead binnendienst haal jij het beste uit je team en ben je het eerste aanspreekpunt voor 
klanten en relaties. Je zorgt dat de dagelijkse doelen worden behaald. Ook bouw je mee aan de 
lange termijnvisie voor de afdeling binnendienst. We zijn op zoek naar een commercieel talent 
met een proactieve houding en sterke communicatieve vaardigheden. Je bent sensitief en weet 
precies wat jouw team en klanten nodig hebben. Het lukt jou als geen ander om telefonisch een 
relatie aan te gaan en die uit te bouwen met positieve commerciële effecten. De focus in deze 
functie ligt op het verhogen van de omzet en klanttevredenheid. Jij bent het eerste 
aanspreekpunt voor onze klanten en daarmee bepalend in de ervaring die zij met Suit Up 
hebben. Daarnaast ben je ondersteunend aan de accountmanagers.  
 
Hoofdtaken: 
 Coaching, sturing en enthousiasmeren van het binnendienst team 
 Behalen van KPI’s, verdelen van werkzaamheden en bepalen van prioriteiten 
 Verkoop- en margedoelstellingen en weet deze om te zetten in concrete resultaten 
 Begeleiden van klantprojecten van offerte tot after sales 
 Behandelen en oplossen van klachten met als doel loyaliteit tussen Suit Up en klant 
 Omzet verhogen onder bestaande klanten 
 Interne projecten, 10-15% van je tijd 
 
De hoofdtaken dienen zowel zelfstandig als in teamverband uitgevoerd te worden. 
 
WIE BEN JIJ? 
Als teamlead commerciële binnendienst weet je als geen ander een team te sturen en te 
inspireren. Samen met het team ben jij de schakel tussen verkoop, onze klanten en logistiek. 
Wanneer klanten of medewerkers vragen hebben, weet jij het antwoord. Met jouw bevlogen 
houding laat je een onvergetelijke indruk achter en jij hebt de kracht om door de telefoon 
klanten te enthousiasmeren en te binden. Je bent servicegericht, zowel naar collega’s als 
naar klanten, ziet kansen voor verbeteringen en wilt deze dolgraag in de praktijk brengen. 
 
 Fashionista in hart en nieren. 
 Ervaring in bedrijfskleding is een pré. 
 Minimaal 2 jaar ervaring in een commerciële functie in een B2B bedrijf. 
 Resultaatgericht een echte ‘goal getter’. 
 Een teamplayer, aanpakker, autodidact, die doorgaat tot een resultaat behaald is. 
 Ervaring in de bedrijfskleding is een must. 
 HBO denk en werkniveau. 
 Het vermogen om planmatig te werken. 
 Uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden in Nederlands en Engels. 
 



WIE ZIJN WIJ? 
Makers van moderne bedrijfskleding, dat zijn wij. Wij geloven dat wanneer een medewerker 
goed gekleed en gestyled is iemand pas echt gelukkig kan zijn op de werkvloer. Wij zorgen 
ervoor dat medewerkers toegang krijgen tot hun maximale potentie en zich gelukkig voelen 
tijdens werk. 
 
Ons team bestaat uit ongeveer 15 collega’s. Kom je bij ons werken dan worden wij je tweede 
familie. Onze kernwaarden zijn; integer, impact en passie. We doen wat we beloven, zijn 
proactief en altijd opzoek naar innovatie en hetgeen dat ons verbindt is onze passie voor 
mooie kleding. 
 
ONS AANBOD 
Suit Up bied je een informele en uitdagende bedrijfscultuur waar flexibiliteit, initiatief en pro-
activiteit een must zijn Je komt terecht in een snelgroeiend bedrijf met enthousiaste collega’s 
waarin je de mogelijkheid krijgt om jezelf te blijven ontwikkelen. 
 Contractvorm (bepaalde tijd 7 maanden, met uitzicht op vast, onbepaalde tijd) 
 Marktconform salaris. 
 32-40-urige werkweek. 
 Laptop. 
 Reiskostenvergoeding. 
 Pensioenregeling MITT. 
 
REAGEREN 
Solliciteer nu als jij interesse hebt in deze vacature! Je kunt je CV en overtuigende motivatie 
sturen naar evert@suitupnow.nl onder vermelding van “Teamlead Commerciële 
binnendienst” Reageren kan tot en met 31 oktober 2021.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

8 november 2021.


