
WAT BIEDEN WE JE?

Een uitdagende functie in een leuk, jong team bij het moederbedrijf achter SUITSUIT, het meest 

begeerde koffer- en reisartikelenmerk voor vrouwen. Waar een ambitieuze, maar no-nonsens ‘vibe’ hangt,  

waar vrijheid en verantwoordelijkheid hand in hand gaan, je creativiteit alle ruimte krijgt en je je eigen 

succes mag bepalen!

In Soest wachten we met ruim 25 aanstaande collega’s op je, de lunch wordt er dagelijks voor je geregeld en 

op vrijdag luiden we samen met een VRIJMIBO het weekend in. In deze functie ontvang je ook alle vrijheid 

om (gedeeltelijk) thuis of remote (in het buitenland) te werken. Uiteraard bieden we je een marktconform 

salaris, een premievrij pensioen en prima overige voorwaarden.

WAT GA JE DOEN? 

Je wordt de bekende spin in het web binnen de business unit. Je brengt offertes uit, verwerkt binnenkomende orders, werkt grafische voorstellen uit met de 

in-house Creative Studio, beantwoordt vragen van klanten, maar helpt ook bij de opmaak van prijslijsten en brochures, het onderhouden van de website en 

 het organiseren van beurzen. Om maar een paar dingen te noemen. Geen dag zal hetzelfde zijn. Beloofd.

HET IDEALE PLAATJE

Het zou fijn zijn als je al een aantal jaar ervaring hebt als commercieel medewerker binnendienst in een commerciële (B2B) omgeving,  

bij voorkeur in de promotionele branche. En je moet het leuk vinden om een combinatie van orderverwerking en commerciële ondersteuning op 

te pakken. Heb je een flink portie “gezond boerenverstand”, ben je lekker pro-actief en bezit je een prima “helicopterview” om zaken te overzien?  

Dan pas je helemaal in het ideale plaatje. 

SOLLICITEREN

Spreekt deze baan je aan? Tof! Stuur je CV en motivatie naar emile@suitsuit.nl. Wil je meer weten of heb je vragen over deze functie? 

Neem dan even contact op met Emile. Je kunt hem telefonisch bereiken op 035-5429125. 

Ik hoop je snel te ontmoeten!

SUITSUIT International BV is het bedrijf achter het succesvolle consumentenmerk 

SUITSUIT, hét meest geliefde koffer- en reisartikelenmerk voor vrouwen.  

Binnen het bedrijf houdt een aparte divisie zich bezig met de ontwikkeling 

en verkoop van koffers, tassen en reisaccessoires voor het bedrijfsleven.  

Deze worden via wederverkopers van relatiegeschenken en promotionele 

producten aan het bedrijfsleven verkocht. 

Om de sterke groei binnen deze business unit door te kunnen zetten,  

zijn we op korte termijn op zoek naar een:

WE’RE HIRING  COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST B2B

COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST B2B 
 (32 – 40 UUR)


