
 

 

 

Sales Support Coördinator 
Als sales support coördinator ben jij dé rechterhand van de commerciële buitendienst. Naast 

administratieve taken heb je ook direct contact met de klant en ben je sparringpartner voor de 

buitendienst. Door die verantwoordelijkheid ben jij de terugvalbasis voor de Commerciële 

Buitendienst en bedien je samen de zakelijke markt in Nederland.   

Je bent verantwoordelijk voor:  

• Verwerken en factureren van klantorders.  

• Het contact onderhouden met de klant en de interne afdelingen.   

• Begeleiden van het proces van order tot aan aflevering.  

• Informeren en adviseren van verschillende stakeholders over de producten en de status van 

klantorders.  

• Sparringpartner voor de commerciële buitendienst, waarbij je samen kansen ziet en benut.  

• Signaleren en communiceren van knelpunten in het proces en initiëren verbetervoorstellen.  

Wat vragen we van jou 

• HBO-niveau, met als voorkeur een technische opleiding;  

• Professionele werkervaring is een pré;  

• Commerciële drive;  

• Een sterk gevoel voor cijfers en processen en hiermee accuraat en nauwkeurig omgaan;  

• Je toont eigenaarschap door de buitendienst te faciliteren om zo optimaal samen te kunnen 

werken ten einde de klant het beste te kunnen bedienen;  

• Communicatief vaardig richting klant en de interne organisatie;  

• Je voelt je verantwoordelijk voor de klant in een complexe omgeving;  

• Een ondernemende proactieve houding door in te spelen op kansen en verbeteringen die je 

waarneemt.  

Wat bieden wij 

Naast een mooie baan bij een dynamisch en snel bedrijf, bieden wij jou natuurlijk nog meer, namelijk:  

• Een baan voor 40 uur per week binnen een groot familiebedrijf met volop 

ontwikkelmogelijkheden;  

• Een salaris tussen 2600 en 3200 euro per maand;  

• Een jaarlijkse bonus tot 8% van het jaarsalaris;  

• Laptop en telefoon;  

• 30 vrije dagen;  

• Een goede Pon-pensioenregeling;  

• Een collectieve zorgverzekering (ONVZ of Zilveren Kruis) met een maandelijkse bijdrage van 

ons;  

• Personeelskorting op o.a. auto’s, fietsen en private lease;  

• Pon Fit: doe mee aan fiets- en wielerrondes, hardloopevents, hockey, golfclinics, bootcamps 

en nog veel meer.  

Overige informatie 

Ben je nieuwsgierig geworden, maar heb je toch nog een vraag? Neem dan gerust contact op met 

Olaf Hildersom via 06-20411548 of olaf.hildersom@pon-cat.com. Gelijk solliciteren kan natuurlijk ook!  
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