
 

 

McGregor Sales Support Medeweker (FT) 

 
McGregor, opgericht in 1921 in New York, is de uitvinder van een complete manier van leven: American Sportswear. 
Casual, relaxed, sportief en toch stijlvol. Tijdloze classics zoals de Chino, de Polo en de Drizzler, niet weg te denken 
uit je kledingkast - maar na bijna 100 jaar nog steeds onderwerp van innovatie. McGregor: Anchored in the classics. 
 
Vanwege de sterke groei zijn wij op zoek naar ondersteuning van onze salesorganisatie in de vorm van een full time 
sales support medewerker. Deze support rol is breed en uitermate afwisselend, zodat je veel commerciële ervaring 
opdoet. Je werkt overwegend vanuit ons hoofdkantoor in Amsterdam. In deze functie heb je dagelijks contact met 
verschillende afdelingen binnen de organisatie waaronder sales, retail, planning & merchandising, finance, 
marketing, logistiek en E-com. 
 
De sales support medewerker heeft een energieke persoonlijkheid met goed ontwikkelde commerciële 
vaardigheden en een optimistische instelling. Daarnaast is de sales support medewerker in sociaal opzicht sterk 
ontwikkeld, zelfstandig, goed georganiseerd en in staat om werkzaamheden gestructureerd uit te voeren. Affiniteit 
met mode en retail is een pré.  
 
Kerntaken: 
 

- Afhandelen van klant – en retail vragen per email en telefoon  

- Informeren van klanten & retail winkels, opvolgen van orders, backorders, leveringen, retouren en 
creditnota’s  

- Het invoeren en uitwerken van orders (replenishment) in het ERP systeem 

- Het inboeken van de leveringen in retail stores 

- Het verwerken van nieuwe klantaanvragen in het ERP systeem 

- Het aanleveren van samples, fotografie en productdata 

- Contact met en ondersteuning van internationale partners (agenten/distribiteurs) 

- Reporting van sales data 
 
Functie-eisen  
 

- Sterke communicatieve en analytische vaardigheden 

- Uitstekende kennis van MS – Office en met name Excel 

- Je hebt een stevige dosis doorzettingsvermogen 

- Organisatorisch sterk, werkt planmatig en accuraat met oog voor details 

- Een klantgerichte instelling 

- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en schrift.  

- HBO werk en denkniveau. TMO / Small Business & Retail Management is een pré.  
 
Ben je geïnteresseerd in deze sales support functie? Dan zien we jouw CV en motivatie graag tegemoet via 

maarten.van.der.wilt@mcgregornewyork.com. 

mailto:maarten.van.der.wilt@mcgregornewyork.com

