
VACATURE 
SALES SUPPORT FTE

Suit Up is a dynamic, young and creative corporate fashion house founded in 2011. Through their 

unconventional approach to corporate fashion, Suit Up is specialized in suiting up and creating corporate 

fashion concepts that make a lasting impact. Suit Up aspires to create fashionable yet comfortable apparel 

that your employees proudly wear even when they aren’t at work. Unlocking their full potential and 

converting them into full-fledged brand ambassadors. While taking your company’s brand values, identity 

and dresscode to the next level, we also act when it comes to environmental sustainability. Syncing with 

and adding value to your brand. That’s why Suit Up is the coolest and cleanest corporate fashion house 

DE VERANTWOORDELIJKHEDEN

We zijn op zoek naar een commercieel talent met een pro-

actieve houding en sterke communicatieve vaardigheden. Je 

bent sensitief en weet precies wat onze 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:

• Orderverwerking

• Aannemen telefoon

• Customer service

• Projectplanning uitvoeren

• Ondersteuning in salesgesprekken en doorpas

• Offertes opstellen

• Omzet verhogen onder bestaande klanten

• Ondersteuning KMS webshop

De hoofdtaken dienen zowel zelfstandig als in teamverband 

uitgevoerd te worden.

SuitUp
Notitie
24-40 uur



WIE BEN JIJ?

Als medewerk(st)er commerciële binnendienst ben jij de schakel tussen verkoop, onze klanten en logistiek. Wanneer 

klanten 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.

• Resultaatgericht een echte ‘goal getter’.

• Een aanpakker, autodidact, die doorgaat tot een resultaat behaald is.

• Ervaring in de bedrijfskleding is een must.

• MBO 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 “Commerciële binnendienst” Reageren kan tot en met 16 augustus 2021. De 

eerste gesprekken staan gepland op vrijdag 20 augustus 2020 dus houd je agenda vrij.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

SuitUp
Notitie
sales support

SuitUp
Markering

Sarah Hertog
Markering


Sarah Hertog
Notitie
paars eruit

SuitUp
Notitie
inmiddels 20

Sarah Hertog
Notitie
contractvorm eruit

SuitUp
Notitie
BedrijfsfitnessFietsplan�

SuitUp
Notitie
sales support

SuitUp
Notitie
10 februari deadline17 februari eerste gesprekken�


