
 

Accountmanager Backoffice, Breda 

Heb jij affiniteit met mode en vind je het leuk om bij een toonaangevend familiebedrijf in 

Breda aan de slag te gaan? Wij zijn op zoek naar een fulltime (38 uur) accountmanager 

voor onze Backoffice in Breda. 

Wat ga je doen?  

Als accountmanager van onze backoffice  vorm je het aanspreekpunt voor onze klanten 

en onze verkoopafdeling. Je verwerkt  de orders en volgt deze op tot aan de uitlevering 

aan onze klanten. Je maakt onderdeel uit van een enthousiast team. 

 De Werkzaamheden/taken bestaan onder meer uit:  

 Begeleiden van de klanten, van productontwikkeling en productie tot aan de 

levering; 

 Ontvangen en verwerken van orders in Navision; 

 Ondersteuning van onze afdeling inkoop bij het  uitrekenen van stof en 

fournituren behoeften; 

 Bewaken van zowel de productie als de verkoop planning; 

 Prijscalculaties maken;  

Wat vragen wij van je? 

 Een afgeronde HBO opleiding (bij voorkeur de Textielopleiding); 

 Circa 3-5 jaar relevante werkervaring;  

 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; 

 Een enthousiaste persoonlijkheid, je bent communicatief goed en hebt een 

proactieve werkhouding;  

 Je bent stressbestendig, nauwkeurig en je hebt een servicegerichte instelling;  

 Je woont in de regio Breda.   

Wie zijn wij? 

The Makers is producent van topkwaliteit confectiekleding in het midden- en hoger 

segment. Op de locaties in Breda en Marokko werken wij met liefde voor fashion aan 

maatwerk kleding, die wereldwijd wordt verkocht en gedragen. Wij werken in Nederland 

met ca 30 mensen, wij zijn een platte organisatie met een professionele cultuur en een 

informele en collegiale werksfeer. Samen streven we naar het best mogelijke resultaat.  

Wat krijg je ervoor terug? 

Een uitdagende functie met volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Initiatief 

wordt gestimuleerd en je krijgt veel verantwoordelijkheid. De organisatie is volop in 

ontwikkeling en je komt te werken op een inspirerende werkplek. Wij bieden een 

uitstekend marktconform salaris en secundair kun je denken aan 25 vakantiedagen, 8% 

vakantiegeld, een bonus (bedrijfsafhankelijk, max. 1 maandsalaris).  



Enthousiast?  

 

Ben je enthousiast geworden om aan de slag te gaan bij The Makers? We ontvangen 

graag je CV voorzien van een korte motivatie en salarisindicatie op info@the-makers.nl 

t.a.v. Sandra Bruins. Bij vragen over de vacature kun je uiteraard contact met ons 

opnemen op 076-3034711 of raadpleeg onze website: www.the-makers.nl 
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