
 

International sales assistent 
Ben jij gedreven, enthousiast en heb je een commerciële houding? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 
Voor ons internationale bedrijf zijn wij per september op zoek naar een fulltime sales assistent. De 
internationale salesmanager richt zich op de internationale verkoop van bedtextiel, waarbij jij zal assisteren! 
Onze dekbedovertrekken, hoeslakens, kussens, plaids en strandlakens worden veelal via templates aan 
onze klanten aangeboden. Het vullen van deze (maatwerk) templates behoord dan ook tot het takenpakket. 
Administratieve taken, behandelen van klantvragen, klantbezoek, deelname aan een beurs en content 
schrijven behoren eveneens tot het takenpakket.Relatiebeheer is een belangrijk onderdeel van je functie. Je 
zal dan ook veel contact hebben met internationale klanten.  
 
Over ons 
Muller Textiles is een familiebedrijf dat begin jaren ’70 is opgericht. Wij zijn een internationale groothandel 
gespecialiseerd in het importeren en exporteren van bedtextiel. Als bedrijf staan wij bekend om onze grote 
collectie en onze leverbetrouwbaarheid. Wij zijn bekend van de merken Good Morning, Descanso en HIP. 
Binnen het bedrijf heerst een informele sfeer waar ruimte is voor eigen inbreng. 
 
Werkzaamheden 

 Relatiebeheer 

 Fungeren als sparringpartner 

 Ondersteunen van de salesmanager  

 Administratieve taken  

 Templates vullen 

 Content schrijven 

 Klantvragen behandelen 
 
Profiel 

 HBO werk- en denkniveau 

 Proactieve werkhouding, resultaat- en oplossingsgericht 

 Verantwoordelijkheidsgevoel 

 Commerciële en klantgerichte instelling 

 Flexibel en stressbestendig 

 Communicatief vaardig 

 Goede computervaardigheden 

 Kennis van het officepakket 

 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift, Frans/Duits is een 
pre 

 
Wat bieden wij 

 Een afwisselende en uitdagende functie op basis van 38uur contract 

 Een marktconform salaris  

 Een open en informele bedrijfscultuur 

 Een compact en gezellig team in een prettige werkomgeving 
 
Heb je interesse? 
Herken jij jezelf in de bovenstaande omschrijving? Stuur jouw cv met ondersteunende motivatiebrief en 
pasfoto in via dit platform of mail het naar: info@muller-textiles.com. 
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