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FUNCTIEOMSCHRIJVING 
 
 
 

Functienaam: 
 
SALES SUPPORT ASSISTANT NL/FR (24 uur / week) 
Profile Belux N.V., Antwerpen (Berchem) 
 
Functieomschrijving: 
 
De Sales Support Assistant ondersteunt, in de brede zin van het woord, de Sales Managers in de 
buitendienst.  
 
Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze klanten m.b.t. tot onze klant-leveranciersrelatie. Je 
bewaakt de juistheid van de salesdate (pricing, afspraken, basisdata van het contract) en verzorgt 
de klantrapportage of helpt de klant bij het gebruik van onze online reporting tools.  
Het verzamelen van informatie ten behoeve van leads, bestaande klantrelaties is een wezenlijk 
onderdeel van de taak. 
Het maken van salesafspraken voor de mensen in buitendienst en het ondersteuning bieden bij 
offerte- of tenderprocessen behoort ook tot jouw verantwoordelijkheden. 
Daarnaast sta je ook in voor de kantoorlogistiek. 
 
Profiel: 

 

Wij vragen: 

 

• Goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk),  

• Veel initiatief en autonomie, 

• Hands-on, 

• Funky factor, 

• Humor, creativiteit en doorzettingsvermogen om successen te boeken, 

• Flexibel, accuraat en betrouwbaar teamspeler 

• Stressbestendig en beschikken over verantwoordelijks gevoel  

• Zelfstandig en beschikken over een kritische blik, een probleemoplossend vermogen en een 

commerciële instelling 

• Bachelor werk- en denkniveau is vereist 

• 3-5 jaar werkervaring in een functie op gelijkwaardig niveau is wenselijk 

• Beheersing van de Nederlandse, Franse en Engelse taal 

• Bereid zijn om mee vooruit te denken en voortdurend bij te leren 

• Goede kennis van Microsoft Office (Outlook/Excel/Word)  

• ICT-minded houding 

• Affiniteit met de Automotive branche is een plus. 

 
Wij bieden: 

 

• Uurrooster: deeltijds (24-urige werkweek) 

• Een gloednieuw kantoor vlak bij Berchem-Station (Posthofbrug 6-8) 
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• Loon: afhankelijk van ervaring 

• Wij betalen jouw abonnement bij de Lijn of de NMBS 

• Profile Belux N.V. heeft een hospitalisatieverzekering voor werknemers in vast dienstverband 

• De onderneming geeft maaltijdcheques voor de nominale waarde van EUR 5,72 waarvan 
werknemer EUR 1,09 betaalt 

• Dynamische werkomgeving in een groeiende markt 
 

• Opstart: ASAP 

 

Plaats in de organisatie 
 
De Sales Support Assistant rapporteert direct aan de Sales Support Coördinator en functioneel 
aan de Managing Director van Profile Belux N.V 

 
Interesse? 
Ben jij onze? Laat het ons dan weten en solliciteer per mail (jean-louis.weemaes@profile.be)  

 
Wij zijn wij? 
 
Wij zijn Profile Belux een unieke, onafhankelijke franchise organisatie. Onze vestigingen bieden 
banden en velgen service, alsook multi-merk auto onderhoud. Via Profile Tyrecenter & Passion 
Pneu, onze strategische samenwerking met Passion Pneu in het Franstalig landsgedeelte en 
Luxemburg, vormen wij een nationaal netwerk van meer dan 100 banden- en 
onderhoudsspecialisten in België en Luxemburg. Met ruim 280 vestigingen in de Benelux zijn wij 
het grootste netwerk van zelfstandige bandenspecialisten.  
 
Profile Belux is een formule van Profile International, een internationale Automotive holding. 
Profile International is pionier in de ontwikkeling en exploitatie van nieuwe Retail & Business to 
Business formules in de autobranche.  
 
We geloven in de kracht van Innovatie & Ontwikkeling en stellen daarbij altijd de wensen en 
eisen van de klant centraal. Voor meer informatie over ons bedrijf, ga naar www.profile.be  
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