
    MASCOT® WORKWEAR  
   Sales & Marketing medewerker gezocht voor stoere werkkleding 

  
 
 
Functie 
Ben jij klaar voor de volgende stap in je carrière en is organiseren helemaal jouw ding? Staan kwaliteit, 
dienstverlening en geloofwaardigheid bovendien bovenaan je lijstje? Dan is MASCOT® op zoek naar jou! 
MASCOT® zoekt voor haar Nederlands hoofdkantoor in Naarden een office manager. Hij/zij gaat de verkoop 
ondersteunen met het maken van offertes en presentaties. Je organiseert beurzen, evenementen en sponsor 
activiteiten. Draagt zorg voor de catering, planning bezoek klanten naar de showroom. Binnen deze rol horen 
ook HR administratieve taken. Herken je jezelf daarin, dan ben jij misschien de nieuwe office manager van 
MASCOT® in Nederland!  
 
 
 
Opdrachtgever 

 - We zoeken een Sales & Marketing support medewerker met een mbo werk- en denkniveau.  
- Heb je ervaring met het ondersteunen van een sales team? Mooi, dat is alvast een pre.  
- Heb je ervaring in het organiseren van evenementen, dan heb je zeker een streepje voor op andere              
sollicitanten!  
- We zoeken mensen die het echt fijn vinden om ergens hun tanden in te zetten. 
 
 

  
 Je taken zijn: 

Je ondersteunt het sales team met allerlei zaken. 
Je maakt offertes voor de sales collega’s 
Je maakt presentaties voor klanten 
Mede organiseren evenementen en begeleiding van sponsor activiteiten 
Projectondersteuning bij beurzen. 
Algemene office managers taken zoals planning, bezoeken ontvangen, catering regelen. 
Andere taken kunnen zijn het ondersteunen van het salesteam op nationale en internationale beurzen. 
Ondersteuning bieden aan de marketing afdeling met de uitrol van diverse projecten 

  
  
 Wat verwachten we van jou? 

 
nauwkeurig – Jij bent super goed in deadlines stellen. 
Energiek – Je zit boordevol energie, bent een ster in communicatie. Je deelt je eigen werkdag in en het stellen 
(én halen!) van je doelen zie je elke dag opnieuw als een uitdaging.  
Houding – Je richt je 100 procent op professioneel samenwerken in een actief team, met fantastische 
collega's. Teamwork, elkaar helpen en wederzijds respect zijn belangrijke succesfactoren. 
Enthousiasme – Je wordt enthousiast van het succesvol organiseren van je eigen werkzaamheden. 
Oplossingen – Je neemt het initiatief en pakt die zaken op die nodig zijn. 
  



Het MASCOT® profiel: 
Het MASCOT® Benelux-team bestaat uit 16 professioneel gedreven collega's. MASCOT® groeit hard (als bedrijf 
én als team) en biedt zijn medewerkers ruime mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. 
Het kantoor en de showroom voor de Benelux dienen als basis voor het gehele team. MASCOT® stelt hoge 
eisen, maar daar staan een uitstekend salaris en de overige arbeidsvoorwaarden tegenover.  
 
Procedure: 
Career Factory organiseert de werving en selectie. De eisen van MASCOT® zijn hoog, maar daar staat ook veel 
moois tegenover. Je krijgt een mooi salaris aangevuld met een interessante bonus. Plus vakantiegeld en 25 
vakantiedagen.    
 
Aanbod 
Career Factory is verantwoordelijk voor het werven en selecteren van deze opdracht.  
Ben je enthousiast geworden na het lezen van bovenstaande functieomschrijving? Treuzel dan niet en mail je 
CV met motivatie naar eric.bonn@careerfactory.nl 
Meer weten? Bel dan met contactpersoon Eric Bonn.  
Erics telefoonnummer: 023-20 50 210 of 06-26 11 04 90 
  

 
 


