
 

Sales Support Medewerker 
Verkoop Helmond 32 - 36 uur 

Wat doe je als sales support medewerker verkoop? 

Als sales support medewerker heb je een ondersteunende functie binnen het verkoopteam. 
Klantencontact, verkoopinformatie en administratieve taken maken deze functie breed en 
veelzijdig. Deze medewerker moet niet alleen scherpe commerciële zintuigen hebben, maar 
deze ook kunnen combineren met uitstekende sociale vaardigheden om klantrelaties te 
onderhouden en eventueel te verbeteren. Enige affiniteit met cijfers is wenselijk. 

Widemex wereldwijd 

Widemex International B.V. is een familiebedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het 
ontwerpen, produceren en verkopen van strijkplankovertrekken en aanverwante accessoires. 
Ze leveren nationaal en internationaal onder bekende merknamen aan bekende retailers en 
toeleveranciers in de E-tail. Een team met 130 gedreven medewerkers, verspreid over 
meerdere internationale vestigingen, zetten zich dagelijks in om hoge kwaliteit producten te 
leveren. 

Elke dag wordt wereldwijd in miljoenen huishoudens, gebruik gemaakt van onze producten. 
Hiervoor dragen wij grote verantwoordelijkheid. Bij Widemex werken we elke dag met passie 
om met onze producten, huishoudelijke taken vrolijker en makkelijker te maken. 

Wil jij hieraan bijdragen?  

De rol 

• Je checkt en controleert de mailbox op inkomende orders. 
• Je voert orders in, bevestigt deze naar de klant en monitort deze orders gedurende het 

gehele proces. 
• Je checkt op aanwezige voorraad. 
• Je dient productieverzoeken in en vraagt levertijden op. 
• Je meldt te leveren orders aan voor de transporteurs. 
• Je onderhoudt contact met klanten zowel telefonisch als per e-mail. 
• Je maakt offertes op en stelt prijslijsten samen. 
• Je ondersteunt de verkoop directeur en de accountmanagers. 

Wat verwachten we van jou? 

• Je beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden. 
• Je beschikt over scherpe commerciële zintuigen om aan te voelen wat de klant wenst 

zodat je hierop kan inspelen. 
• Je bent initiatiefrijk en proactief in relatie tot klanten en bent in staat om geregelde 

contactmomenten met klanten te organiseren. 



 
• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel om de voorkomende administratieve 

werkzaamheden adequaat en zorgvuldig uit te voeren. 
• Je beschikt over cijfermatig inzicht, onder andere voor het maken van offertes en 

analyseren van de omzetcijfers.  
• Je hebt een flexibele houding en het vermogen om snel te schakelen omdat je zowel 

intern als extern met verschillende partijen te maken hebt. 
• De Nederlandse en Engelse taal beheers je zowel mondeling als schriftelijk goed. 

Duits is een pre. 

 

Wat kan je van ons verwachten? 

Als sales support medewerker bieden we je een veelzijdige en dynamische functie binnen een 
enthousiast en ambitieus team. We hebben veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en 
groei. We bieden een goed salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden. 

Reageren? 

Stuur een email naar onze HR-afdeling (m.vanbree@widemex.nl) met je motivatie en cv. 
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