
 

Werken bij EGLO! 
... in de Sales Support (E-commerce) 

 
EGLO is een toonaangevende producent en leverancier van consumentenverlichting, 
ventilatoren en verlichting voor de professional. Inmiddels is de EGLO groep de Europese 
nummer 1. De EGLO groep vertegenwoordigt een omzet van meer dan 600 miljoen euro.  

 
 
Voor de professionalisering van de ondersteuning aan onze klanten zijn wij op zoek naar een   
 

Sales Support medewerker - E-commerce (M/V) Fulltime/Parttime 
 

Een uitdagende functie als schakel tussen e-commerce manager, sales support en online retailers 

Wat ga je doen: 

• Het beheer van assortimenten en prijzen voor onze online retailers 
• Je begeleidt aanvragen van klant specifieke producten (bv. private label) 
• De voorraad- en productstatus in de gaten houden 
• Behandelen van service- en retouraanvragen van online retailers 
• Uitwerken van rapportages en presentaties 
• Analyseren van je rapportages. Je brengt kansen in kaart en speelt daar op in 

Jouw profiel en talenten: 

• Je hebt een MBO+/HBO werk- en denkniveau 
• Je bent analytisch en nauwkeurig 
• Je bent vaardig in het gebruik van geautomatiseerde systemen en handig met Excel 
• Je houdt van aanpakken en bent stressbestendig 
• Je bent goed georganiseerd en krijgt er energie van om processen op rolletjes te laten verlopen 
• Je bent communicatief vaardig en een echte teamplayer 
• Je voelt je thuis in een veranderende omgeving waarin snel wordt geschakeld 
• Je hebt goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal (in woord en geschrift) 
• Je bent tussen de 32 en 40 uur per week beschikbaar 

Een uitdagende functie met volop kansen om jezelf te ontwikkelen. We bieden o.a. een marktconform salaris, 
27 vakantiedagen, pensioenregeling, een moderne werkomgeving, een informele werksfeer met korte lijnen. 
Maar ook de vrijdagmiddagborrel, bedrijfsuitjes (buiten Corona) of een food truck horen erbij. Bij EGLO houden 
we ervan om plezier en zaken te combineren. 
 
 
Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op met Bas Verhoeven. Hij is te bereiken op 06-14555118 
 
Selectieprocedure 
Je CV met motivatie kun je sturen aan EGLO Verlichting Nederland B.V. t.a.v. Connie Baggen connie.baggen@eglo.com 
De afdeling Personeelszaken is te bereiken op telefoonnummer 0162-482856.  
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