
 
 
 
 
Sales medewerker 
 
Functie omschrijving 
MB is per direct op zoek naar een representatieve, sportieve en communicatief vaardige sales medewerker 
met ervaring in de branche van promotionele textiel en premiums. Bij voorkeur full-time en minimaal voor 32 
uur per week. 
 
Belangrijkste taken 

• Het realiseren van omzet middels verkoop.  

• Onderhouden van contact met klanten uit eigen klantenbestand (relatiebeheer) en indien 
mogelijk/noodzakelijk doen van voorstellen voor uitbreiding van omzet/samenwerking. 

• Het actief sourcen naar prospects en het binnenhalen van deze prospect als nieuwe klant. 

• Regelmatig bezoeken van klanten en/of prospects met als doel de samenwerking te starten, 
onderhouden of uit te breiden. 

• Via netwerkbijeenkomsten, eigen netwerk en op verzoek/aansturing directie en/of management 
benaderen van diverse prospects. 

• Verantwoordelijkheid voor het gehele orderproces, van offerteaanvraag tot aan het moment van 
facturatie. 

• Verantwoordelijk voor een administratief correcte invoer, afhandeling en opslag inzake de 
orderverwerking middels de beschikbare CRM-systemen en/of data server. 

 
Functie eisen 

• Relevante (branchegerelateerde) werkervaring 

• (minimaal) MBO werk –en denkniveau 

• Schriftelijk en mondeling communicatief vaardig 

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 

• Klant en servicegerichtheid 

• Ervaring en vaardigheid in het gebruik van geautomatiseerde (online)systemen  

• Kennis van Microsoft Office 

• Stressbestendigheid, flexibiliteit en snel kunnen schakelen 

• Stevig in je schoenen staan 
 

Bedrijfsprofiel 
MB Promotion is een dynamisch bedrijf dat zich bezig houdt met het ontwikkelen en produceren van  
promotionele producten en textiel. Daarnaast ontwikkelen en produceren wij een eigen lijn hoogwaardige 
custom made sportkleding genaamd MB sportswear (mbsportswear.nl) 
 
Bedrijfscultuur 

• klantgericht en prestatiegericht 

• informeel 

• sport-minded 

• collegiale werksfeer 

• no-nonsense 

• humor 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, afhankelijk van werkervaring en in nader overleg te 
bepalen. 
 
 



 
 
 
Sollicitatieprocedure 
Ben jij onze nieuwe medewerker? Dan ontvangen wij graag je digitale sollicitatie via 
sandrawientjes@mbpromotion.com. Wil je meer informatie over deze vacature neem dan contact op met 
Sandra Wientjes via 0499-476696 of bovengenoemd mailadres. 
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