
Internal Sales Representative (fulltime, 40 uur per week)  

 

De afgelopen vier jaar is Colourful Rebel van verkopen van een paar t-shirts vanuit een slaapkamer in 

Amsterdam-West uitgegroeid tot een lifestyle brand dat niet alleen dagelijks honderden mensen in een 

frisse nieuwe outfit steekt maar ook online weet te vermaken. Colourful Rebel is zeer actief en bekend 

binnen de Nederlandse en Belgische markt en daar voegen we het komende jaar Duitsland, Zweden, 

Noorwegen en de UK aan toe. Colourful Rebel bestaat uit een klein team dat dagelijks met ontzettend 

veel plezier werkt aan het uitbrengen van steeds betere on-trend collecties, entertainen van al onze 

honderdduizenden fans en de ambitie heeft om te groeien. 

 

Help jij ons hierbij? Wij zijn namelijk op zoek naar een Internal Sales Representative.  

 

Functieomschrijving 

Als Internal Sales Representative ben je ondersteunend aan alle Sales Representatives, zoals onze 

Europese agenten. Jij bent verantwoordelijk voor de gehele wholesale orderflow en het bijhouden van 

de order administratie. Jij zal klanten actief benaderen met nieuwe producten en 

voorraadaanvullingen. Het is jouw doel om de performance van Colourful Rebel bij wholesalers te 

verbeteren door het analyseren van en sturen op doorverkoopcijfers. Je werkt aan de klantrelatie en 

verleent optimale service aan de wholesale klanten. Je zorgt voor de afhandeling van klachten en 

retouren. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het promoten en bijhouden van onze B2B webpage.  

 

Werkzaamheden op een rijtje 

 Ondersteunend aan Sales Representatives B2B - Aannemen, verwerken en uitsturen van orders 

naar onze Europese klanten/agenten. 

 Actief benaderen van klanten. Informeren over nieuwe producten, voorraadaanvullingen en 

nabellen na levering.  

 Pro-actief performance verbeteren bij wholesalers aan de hand van doorverkoopcijfers.  

 Het voorstellen en verwerken van omruilingen. 

 Relatiebeheer. 

 Afhandelen klachten en retouren. 

 Bijhouden van order administratie. 

 Verantwoordelijk voor B2B webpage en het promoten daarvan. Bijhouden van voorraad en 

producten in de B2B webpage.  

 Opstellen van analyses. 

 

Eisen 

 1-3 jaar ervaring in soortgelijke positie, bij voorkeur Fashion. 

 Afgeronde hbo-opleiding 

 Sterke communicatieve vaardigheden in woord en geschrift. 

 Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.  

 Affiniteit met Fashion 

 Commercieel en een doorzetter 

 Communicatief sterk 

 Klantgericht 

 Resultaatgericht 

 Analytisch en cijfermatig sterk 

 Zelfstandig en gestructureerd 

 Werkt graag in een drukke en dynamische omgeving. 

 

Waarom Colourful Rebel?  

Er wordt keihard gewerkt bij op het splinternieuwe hoofdkantoor van Colourful Rebel, maar tijdens de 



lunch wordt er ook veel gelachen en heerlijk gegeten. Dit is je kans om bij een snelgroeiend bedrijf 

ervaring op te doen waarbij eigen inbreng enorm wordt gewaardeerd. Ons nieuwe kantoor op de 

Wibautstraat staat vol met pingpongtafels, een pooltafel en er lopen op een goede dag twee 

kantoorhondjes door het pand die schattiger zijn dan een stel pasgeboren kuikens. 

Interesse? 

Heb jij interesse om deze rol te vervullen bij ons? Stuur dan een mail met je motivatie en CV 

naar work@colourfulrebel.com o.v.v. Internal Sales Representative en we laten zo snel mogelijk wat 

van ons horen. 

 

mailto:work@colourfulrebel.com

