Medewerker Verkoopbinnendienst
MYoMY zoekt per direct een commerciële en administratieve topper. Heb jij een positieve drive en
een hands-on mentaliteit die onze klanten op de eerste plek zet? Dan ben jij wellicht de persoon die
we zoeken. Als verkoopbinnendienst medewerker zorg je ervoor dat de klant net zo enthousiast is
over onze producten als wij zelf zijn en ben je het visitekaartje van MYoMY richting de klant.
MYoMY
MYoMY is meer dan een tassenmerk. Achter MYoMY gaat een gedreven team schuil. Een team
dat wil bijdragen aan een betere wereld; waarbij er constant verbinding wordt gemaakt tussen
teamleden, makers en klanten. Sinds de start in 2007 is MYoMY op een continue reis. De reis
van een groeiend merk dat bijdraagt aan de empowerment van Fair Trade ondernemers, makers
en duurzame samenwerkingen. Samen creëren we een keten van empowerment. Werken bij
MYoMY betekent deelnemen aan deze reis van doing good. Ben jij een echte fashion lover en
wil je op dat vlak positieve impact kunnen creëren?
De functie
Als Verkoopbinnendienst medewerker ondersteun je het sales-team en ben je verantwoordelijk
voor de backoffice van MYoMY, waarbij goed contact met onze klanten en met het MYoMY
salesteam onmisbaar is. Taken en verantwoordelijkheden zijn onder andere;
• Ondersteuning sales met accountbeheer en opmaken van opmaat verkoopvoorstellen
• Verantwoordelijk voor de (digitale) showroom en interne presentatie van de producten
• Orderverwerking en facturatie
• Uitrol van verkoopseizoenen naar vertegenwoordigers
• Retourverwerking
• Customer service
• 16/ 20 uur verdeeld over 3 dagen.
Onze ideale nieuwe collega
Jij bent een positief persoon dat energie krijgt van klantencontact. Je bent communicatief sterk
en systeem vaardig. Je gaat zelf opzoek naar informatie, denkt in oplossingen en stelt daarbij
MYoMY’s klant altijd centraal. Wij zoeken een teamspeler die snel kan schakelen, terwijl ze het
overzicht blijft behouden.
• HBO denk- en werkniveau
• Minimaal 2 jaar relevante werkervaring
• Heeft ervaring met Microsoft office
• Heeft ervaring met ERP-systeem, Exact Online is een pré
• Beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift, Duitse taal een pré
• Beschikt over rijbewijs B
Wat biedt MYoMY?
Een leuke functie in een snel groeiend, dynamisch en duurzaam bedrijf. Een positieve werksfeer
waar naast hard werken ook voldoende plaats is voor persoonlijke groei, ontspanning en feest.
Wij vinden het belangrijk om onze successen te vieren en bewust te leven naar onze
duurzame missie en kernwaarden. De baan is goed te combineren met andere tijd invullingen gezien we iemand zoeken voor 16 a 20 uur per week verdeeld over 3 dagen.
Enthousiast?
Stuur dan nu jouw CV en motivatiebrief naar: gwendolyn@myomy.nl
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