
 

 

 

Sales support medewerker  

2E Interconnection heeft zich de afgelopen vijftien jaar ontwikkeld tot een van de meest 

toonaangevende kabelleveranciers van Nederland. We leveren alle soorten en maten kabels: zowel 

standaardkabels als op maat gemaakte kabels. 2E Interconnection staat bekend om haar 

productkennis, persoonlijke service en klantgerichtheid. Om aan onze verdere groei invulling te 

geven, zijn we op zoek naar een enthousiaste: 

 

Sales support medewerker 
Commerciële binnendienstfunctie op Hbo-niveau 

In deze commerciële binnendienstfunctie ben je het eerste aanspreekpunt van onze klanten in 

binnen- en buitenland.  Je geeft advies en neemt offerte aanvragen in behandeling. Hebt contact 

met leveranciers, stelt calculaties en offertes op. Je verwerkt orders en informeert klanten over 

levertijden. Kortom, je verzorgt het hele traject van aanvraag tot en met de levering. Tot slot 

behoort de customer care tot jouw takenpakket, van kopie factuur tot en met het verwerken van 

de forecast.  

Voor deze functie gaat de voorkeur uit naar ambitieuze kandidaten met een Hbo-opleiding en 

tenminste drie jaar werkervaring in een commerciële binnendienstfunctie. Je bent van nature 

leergierig, service- en klantgericht, accuraat en gewend om zelfstandig te werken.  

Je hebt een hands-on mentaliteit, beschikt over een goed commercieel inzicht en je hebt 

uitstekende communicatieve vaardigheden. Daarnaast communiceer je moeiteloos in het Engels en 

bij voorkeur in het Duits. Affiniteit met techniek is een pré.  

Wij bieden:  

Werken bij 2E Interconnection is werken in een no-nonsense cultuur, maar… op het gebied van 

kwaliteit en passie voor het vak doen we geen enkele concessie. 2E Interconnection biedt  je een 

prettige werksfeer waarin je alle support en mogelijkheden krijgt om jezelf verder te ontwikkelen. 

Je gaat deel uitmaken van een team van 6 salessupport medewerkers.  

Interesse?  

Ben jij de kandidaat die ervaring heeft binnen een internationaal bedrijf, bekend is met het 

verwerken van orders en de talen spreekt? Wil jij werken binnen een bedrijf dat wereldwijd zaken 

doet? Reageer dan nu! Je kunt je e-mail met motivatie en cv richten aan Karen Maessen, 

teamleider sales support: karen@2e-interconnection.com. 
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