
Junior Sales Support 

 

 
 

Micro Fashion is al ruim 80 jaar een toonaangevend familiebedrijf in de herenmode met de 

succesvolle merken PROFUOMO en MICHAELIS. De collecties worden verkocht in zowel eigen 

winkels als bij een groot aantal gerenommeerde moderetailers in binnen- en buitenland. 

 

Vanwege sterke groei zijn we op zoek naar commerciële versterking in ons support team. In deze 

functie ben je de connectie tussen sales, product management en ons logistieke team. Je focus is 

gericht op ondersteuning aan onze diverse sales disciplines. 

 

Jij bent het aanspreekpunt voor dagelijkse ad-hoc vragen, met jouw support leveren we de 

perfecte service voor commercieel succes. Je fungeert als spin in het web en pakt alle dagelijkse 

issues en uitdagingen op. 

 

Als multitasker handel je interne en externe binnenkomende telefoontjes en e-mails af. Je weet 

alle ins en outs van de laatste collecties en de bedrijfsprocessen. 

 

We zijn op zoek naar een stressbestendige teamspeler met commercieel en probleemoplossend 

inzicht. 

 

  



Hoofdactiviteiten: 

• Allround aanspreekpunt. 

• Meewerkend in onze groeiende sales support afdeling voor consignment en VMI klanten. 

• Bewaken en coördineren van de verkooporder-flows. 

• Informeren van klanten over producten, prijzen en leveringen. 

• Ad-hoc oplossingen aandragen voor dagelijkse nieuwe uitdagingen. 

 

Functie eisen: 

• Klant- en servicegericht. 

• Commerciële mindset. 

• MBO 4 werk- en denkniveau en/of relevante werkervaring. 

• Communicatief vaardig. Goede beheersing van Nederlands, Engels in woord en geschrift. 

• Goede beheersing van MS Office, met name Excel. 

• Fulltime beschikbaar. 

 

Jouw inbreng doet er toe en we zijn op zoek naar jou als jij zin hebt om actief mee te werken aan 

ons service model via wholesale support, consignment support en backoffice support. 

De allround junior sales support rol is ideaal voor een starter die (meer) ervaring wil opdoen in de 

dynamische wereld van een gevestigde naam in de fashion industrie. 

 

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Reageer dan op jobs@microfashion.com. Graag ontvangen 

wij een korte motivatie met CV en jouw foto. 

 


