
 

 

 

 

 

 

       

Voor de verkoopafdeling Eurofelt zoeken wij een enthousiaste collega! Je bent werkzaam in een kleine 

en platte organisatie. Je vormt samen met een paar collega’s het eerste gezicht van het bedrijf, de 

afdeling is continue in beweging en vraagt om flexibiliteit en een actieve houding.  

 

Wij zoeken per 1 februari 2018 een: 

 

BACK OFFICE MEDEWERKER afdeling Eurofelt (24-28 uur p/w) 

 

Lampe Technical Textiles bv is een dynamische zelfstandige, productie- en handelsonderneming en 

sinds 1875 actief in technisch textiel. De leveringen betreffen uiteenlopende industriële toepassingen 

aan diverse branches.  

Toepassingsgebieden van technisch textiel, waaronder vilt&design, technisch vilt en specials, 

waaronder medisch textiel, agro en sport, zijn ondergebracht in de verkooporganisatie Eurofelt. 

De verkoopafdeling verzamelt de klantenwens om te komen tot een concreet product, is betrokken bij 

herhalingsorders en beantwoord alle voorkomende vragen van onze klanten. Als back office 

medewerker is je rol ondersteunend en werk je samen met de verkoopadviseurs binnen.- en 

buitendienst aan een duurzame en winstgevende relatie voor en met onze klanten.  

De functie is in zijn geheel geënt op de missie van Lampe Technical Textiles: 

Wij ontzorgen onze afnemers en optimaliseren de primaire processen van de eindgebruikers. 

De functie 

 Telefonisch en schriftelijk klantcontact over onze producten en diensten; 

 Voorbereiden van offertes;  

 Administratieve verwerking (herhalings-)orders en artikelbestellingen webwinkel; 

 Bijhouden en administreren productinformatie voor klanten, prijsafspraken e.d.; 

 Verkoopadviseurs (binnen en buiten) ondersteunen met voorkomende werkzaamheden; 

 Versturen van documentatie en stalen; 

 Administreren en verwerken van alle gegevens in ERP systeem; 

 Bijhouden social media; 

 Artikel/voorraadbeheer. 



 

Functie-eisen 

 Opleiding MBO-niveau 4, commerciële/administratieve richting.  

 Affiniteit met textiel en techniek is een pré; 

 Enige jaren ervaring in een vergelijkbare back office functie; 

 Ervaring met ERP systeem; 

 Goede beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal in woord en geschrift. 

 

Functieprofiel 

Wij zoeken een goede ondersteuner voor ons verkoopteam met commercieel inzicht, die klantgericht 

werkt, graag initiatief neemt, communicatief sterk is, samenwerken vanzelfsprekend vindt en 

zelfstandig wil werken. 

 

Belangrijkste competenties  

 Informatieverwerking; 

 Communicatief vaardig; 

 Nauwkeurigheid; 

 Werken met details; 

 Klantgerichtheid; 

 Pro-activiteit; 

 Assertief; 

 Kwaliteitsbewustzijn. 

 

Wij bieden 

Wij bieden een veelzijdige functie binnen een professionele organisatie met goede 
arbeidsvoorwaarden. De cao MITT is hierbij van toepassing. Afhankelijk van leeftijd, opleiding en 
werkervaring vindt functie indeling plaats. De 24-28 uur worden in overleg verdeeld over 4 werkdagen. 
 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gertrude Nieuwenhuis, afdeling Eurofelt. 
 
Solliciteren?  
Stuur uw motivatie en cv per mail naar g.nieuwenhuis@eurofelt.nl. 
 


