
 

 
 

Sales Support Benelux (full-time) 

 
 
Wie zijn wij: 
Just Brands is een jong en dynamisch bedrijf en heeft al meer dan 20 jaar ervaring in het ontwerpen  
van herenkleding in de modewereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Lijnden. Dagelijks werken hier 
ruim honderd fashionspecialisten gezamenlijk aan het ontwerpen, fabriceren, inkopen, marketen, 
verkopen en distribueren van onze drie topmerken PME Legend, Vanguard en Cast Iron. In de 
Benelux heeft Just Brands ruim 1500 verkooppunten waaronder ook een tiental eigen Just Brands 
stores. In de loop der jaren heeft Just Brands aan een sterke positie in de jeans- en casualmarkt 
gewerkt waar wij erg trots op zijn.  Wij staan voor no-nonsense, eerlijk, open en informeel. 
 
Wat zoeken wij: een Sales Support Medewerker Benelux 
Je komt terecht in een informeel team waarin veel ruimte is voor eigen initiatief en je zelfstandig 
werkt. Binnen het team werk je nauw samen met verschillende afdelingen zoals Sales, Inkoop, 
Logistiek en Finance. Met Sales draag je zorg voor een klantvriendelijke afhandeling voor onze B2B 
klanten. Jij bent enthousiast van karakter en weet hoe je iedere klant tevreden moet maken en 
houden. Service is je op het lijf geschreven en je denkt daarom niet in problemen maar in 
oplossingen. Je houdt ervan om continue bezig te zijn en raakt niet in paniek als de werkzaamheden 
zich opstapelen. Naast het eerste aanspreekpunt voor onze B2B klanten houdt jij je ook bezig met 
het optimaliseren van de retourstroom. Samen met de afdeling inkoop beoordeel je de klachten en 
bedenk je hier samen met het team, passende oplossingen voor zodat de kwaliteit te allen tijden kan  
worden gewaarborgd.   
 
Ben jij die enthousiaste duizendpoot? Dan zoeken wij jou!  
   
Verantwoordelijkheden: 
 

• Ondersteuning bieden aan Aftersales Duitsland  

• Complete assistentie buitendienst  

• Contacten onderhouden met klanten en leveranciers  

• Optimalisatie retourstroom 

• Klachtenafhandeling  

• Voorraadverkoop binnendienst  

• Invoer en opvolging van verkoop- en retourorders 

• Diverse administratieve, ondersteunende werkzaamheden 

• Beheer over vijf mailboxen 

• Nauwe samenwerking met het warehouse 

Functie-eisen: 

• HBO-werk –en denkniveau  
• Enthousiast, energiek, ondernemend en vlotte instelling 



• Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in Nederlands, Engels ( Duits en 
frans is een pré) 

• Hoog service gehalte 
• Proactief en uitstekend in plannen en prioriteren 

Wat krijg je van ons? 
Wij bieden een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket in een dynamische organisatie, waar ruimte 
is voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Nieuwe initiatieven en ideeën worden zeer gewaardeerd, 
ongeacht de periode dat je in dienst bent. Je salaris is marktconform en wordt vastgesteld op basis 
van je werkervaring. Woon je verder dan 10 km van ons kantoor? Geen probleem, wij geven 
reiskostenvergoeding! 
 
Naast hard werken in een prachtig pand is er ook ruimte voor ontspanning tijdens een goed 
verzorgde lunch en gezellige borrel op donderdag, of lekker sporten in onze eigen sportschool of mee 
doen met de bootcamp! 
 
Enthousiast? En wil jij met trots kunnen vertellen dat je werkt bij een bedrijf dat marktleider is in de 
BNX en hard werkt aan een sterke positie in de DACH-regio? Stuur dan een e-mail met je 
motivatiebrief en CV naar HR@justbrands.nl t.a.v. Chantal Lindeman. 
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