
 

 
 

Voor onze vestiging in Bergen op Zoom zijn wij op zoek naar een enthousiaste: 
 
  Fulltime COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST (m/v) 
   

Voor ons team zijn wij op zoek naar een commerciële duizendpoot met 
affiniteit voor de textielindustrie. Je komt te werken in een klein team en 
maakt alle fases mee in het ontwikkelproces; van schets tot eindproduct. 
Kun jij onze klant overtuigen dat wij de juiste partner zijn, dan zijn wij op 
zoek naar jou: 

   
  Profiel: 

- * HBO werk- en denk niveau 
- * Je denkt en handelt klantgericht  
- * Je bent een commercieel toptalent 
- * Je bent ondernemend, ambitieus, gedreven en hebt doorzettingsvermogen 
- * Je bent flexibel, stressbestendig, accuraat en een teamspeler 
- * Je beheerst de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en geschrift. 
- * Je hebt ervaring met social media, het MS-office pakket en bij voorkeur 

orderverwerkingssystemen 
  
  Belangrijke onderdelen van de functie zijn:  

  * Ondersteuning van de accountmanager 
  * Eerste aanspreekpunt voor klanten 
  * Uitbrengen van offertes 
  * E-commerce beheren 
  * Inkomende orders beheren 
  * Je fungeert als spil tussen de leveranciers en klanten 
   

 
Herken je jezelf in bovenstaande functie en krijg je er een kick van om producten waar jij aan hebt gewerkt 
op straat te zien, dan ontvangen wij graag je sollicitatie met je C.V. en recente pasfoto. Wij bieden je een leuke 
werkomgeving en een passende salariëring, mede afhankelijk van opleiding en ervaring. 
Sollicitaties kunnen worden gemaild naar info@anchorworkwear.com 

 
acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 
 

Anchor Workwear B.V. is 
een producent van 
bedrijfs- en 
veiligheidskleding die 
uitsluitend levert aan de 
groothandel.  
 
 
Anchor Workwear 
produceert kleding onder 
eigen regie zowel in 
Europa als in het Verre 
Oosten. 
 
 
Met vestigingen in  
Bergen op Zoom en 
Veghel worden 
(inter)nationale klanten 
bediend. 
 
 
Anchor Workwear 
bestaat uit een klein, 
enthousiast team. 
 
 
www.anchorworkwear.com 
tel. 0413-369880 
 
 
 
 
   
    


