VACATURE: TEAMLEIDER SALES SUPPORT 32-40 UUR
22-04-22
DE VERANTWOORDELIJKHEDEN
Als meewerkend voor man/vrouw haal jij het beste uit je team en weet je op een coachende
manier je team te ontwikkelen. Je zorgt dat de dagelijkse doelen worden behaald. Ook bouw je
mee aan de lange termijnvisie voor de afdeling sales support. We zijn op zoek naar een
commerciële leider met een proactieve houding en sterke communicatieve vaardigheden. Je bent
sensitief en weet precies wat jouw team en onze klanten nodig hebben. Je weet hoe processen
te borgen en te verbeteren, je zorgt voor een helder prijs & marge beleid en bent in staat om je
team te begeleiden in het stellen van de prioriteiten. Je rapporteert direct aan de commercieel
directeur.
Hoofdtaken:
• Coaching, sturing en enthousiasmeren van het sales supportteam met 3 andere collega’s
• Behalen van KPI’s, verdelen van werkzaamheden en bepalen van prioriteiten
• Verkoop- en margedoelstellingen borgen
• Begeleiden van klantprojecten van offerte tot after sales
• Customer Service met als doel loyaliteit tussen Suit Up en klant
• Interne verbeterprojecten
De hoofdtaken dienen zowel zelfstandig als in teamverband uitgevoerd te worden.

WIE BEN JIJ?
Als teamleider sales support weet je 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 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.
•
•
•
•
•
•

HBO denk en werkniveau.
Ervaring in bedrijfskleding is een pré.
Relevante ervaring in een teamleider functie in een B2B bedrijf is een pré.
Je bent positief, een teamplayer en inspirator die doorgaat tot een resultaat behaald is.
Uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden in Nederlands en Engels.
Je hebt een duidelijke visie over klantcontact en helpt mee in de optimalisatie van onze
operatie en customer experience.

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 proactiviteit een must zijn Je komt terecht in een snelgroeiend bedrijf met enthousiaste collega’s
waarin je de mogelijkheid krijgt om jezelf te blijven ontwikkelen.
• Marktconform salaris
• 32-40-urige werkweek
• Laptop
• Reiskostenvergoeding
• Pensioenregeling MITT
• Personeelskorting op onze producten
• Leuke en gezellige bedrijfsuitjes
• Wij zijn aangesloten bij bedrijfsfitness

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 “Teamleider Sales Support” Reageren
kan tot en met 9 mei 2022.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

