BEN JIJ MOTORGEK, HEB JE EEN MBO-OPLEIDING OP ZAK
EN BEN JE OP ZOEK NAAR JE EERSTE BAAN*?
Dan ben jij misschien onze nieuwe:

COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST
Wij importeren, creëren en distribueren motorkleding en -accessoires voor de gemotoriseerde tweewieler
retailmarkt. Met ongeveer 55 medewerkers zijn we hard bezig om merken zoals O’Neal, Leatt, Forma,
Schuberth, Cardo en HJC in de Benelux exclusief te vertegenwoordigen.
Maar daarnaast ontwikkelen we binnen de muren van Splash Design een eigen motorkledingmerk: Macna.
Hier wordt door een team van 9 designers aan gewerkt, en niet voor niets: Macna wordt in bijna 60
landen verkocht. Er gebeurt dus van alles in Veghel, waar ons hoofdkantoor met distributiecentrum en
dealershowroom gevestigd is.

Dat zijn wij, nu jij. Wij zoeken iemand die:
• Online- en offline bestellingen administratief verwerkt vanuit de hele wereld.
•	Telefonische product- en verkoopondersteuning biedt aan detaillist, consument en importeurs wereldwijd.
•	Assistentie biedt aan de garantieafdeling en commerciële buitendienst zowel in de Benelux als in de
rechtstreekse markten Italie, Duitsland, U.K, Spanje en Portugal
• Inhoudelijke werkzaamheden aan onze eigen website verricht.
En hiervoor wordt er van je verwacht:
• Enthousiasme en flexibiliteit
• Nauwkeurigheid en verantwoordelijkheid
• MBO opleiding en ervaring met het MS Office
• Beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift (Frans, Italiaans, Spaans of Duits is een pré)
• Het maken van tosti’s voor collega’s
Wij bieden je:
• Een dynamische werkorganisatie met toonaangevende marktpositie
• Een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
• Mogelijkheid tot volgen van diverse cursussen
• Een salaris met prima secundaire arbeidsvoorwaarden die passen bij je leeftijd en functie
Onze websites zijn we nog aan het moderniseren, maar voorlopig vind je nog meer info op
www.splashdesign.com en www.macna.com.
Klinkt dat als muziek in de oren?
Stuur je sollicitatiebrief met CV en pasfoto naar vacature@splashdesign.com t.a.v. Patrick Kant.
*Mocht je al enige ervaring hebben dan willen we ook graag met je in contact komen!

