
  

 
 

Accountmanager / export medewerker 

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging of ben je net afgestudeerd en helemaal ready voor de 
eerste stap in je carrier? Wil jij je verdiepen in de importeurswereld? Heb jij een passion for fashion 
en ben je wel in voor Brabantse / Limburgse mentaliteit? Dan zoeken wij jou!  
 
Van Gennip Textiles B.V. (VGT) gevestigd te Weert is verantwoordelijk voor het ontwerp, het 
importeren en distribueren van kleding. VGT is bekend van onder andere; Dirkje babykleding, Charlie 
Choe en Koko Noko. Om ons team te versterken zijn we opzoek naar een enthousiaste (m/v) 
Accountmanager / Export medewerker (Fulltime).  
 
Taakomschrijving: 
* Zorgdragen voor wereldwijde verschepingen van orders 
* Contact met klanten en leveranciers wereldwijd 
* Het opvolgen van wensen van jouw klantenbestand 
* Opmaken van exportdocumenten  
* Vaardigheid in opmeten en controleren van samples is een pré 
* Inboeken, bewaken en factureren van buitenlandse orders 
* Aanvoering van planning in de logistiek 
 
Wij vragen 
* HBO werk- en denkniveau aangevuld met kennis op administratief gebied 
* Werkervaring in de textiel is een pré 
* Ervaring met Microsoft Office 
* Een dienstverlenende, klantgerichte houding en tact in omgang met debiteuren 
* Integriteit bij het verwerken van vertrouwelijke gegevens 
* Zowel zelfstandigheid, maar ook werken in teamverband zijn van groot belang 
* Nauwkeurigheid bij het correct invoeren van gegevens 
* Nederlands en Engels in woord en geschrift 
* Geen 9:00 – 17:00 mentaliteit 
* Stressbestendig 
 
Wat bieden wij: 
* Een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid en variatie in een sterk groeiend 
familiebedrijf.  
* Een fulltime functie van 38 uur waarin je flexibele uren kunt werken, een goede pensioensregeling 
hebt en een collectieve zorgverzekering 
* CAO groothandel textiel en aanverwanten 
* Kantoor en showroom in Weert 
* Super gezellig team, met op z’n tijd een leuk personeelfeest of borrel: work hard, play hard! 
 
 
Uw sollicitatiebrief met CV betreffende deze vacature kunt u sturen naar: 
Van Gennip Textiles B.V. 
t.a.v. Sander Donkers 
Celsiusstraat 24 
6003 DG Weert 
Sander@vangenniptextiles.com 
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