
Ben jij opzoek naar een functie waar jij jouw communicatieve vaardigheden kan in zetten, krijg jij energie van 

klantcontact met onze internationale dealers en ben jij niet vies van administratief werk? Kom dan eens langs, we 

vertellen je graag meer over ons bedrijf en deze functie!

Sales Support Frankrijk 

De functie

Onze internationale klanten bellen, mailen of chatten met jou over uiteenlopende onderwerpen. Zo ben je 

verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een duurzame relatie met bestaande klanten, zorg je de ene keer voor 

een juiste orderverwerking en geef je de andere keer (technisch) advies aan consumenten of onze dealers. Jij mailt 

en belt voornamelijk in het Nederlands of Frans maar op de afdeling wordt ook Duits, Pools en Engels gesproken. 

Wie zoeken wij?

Naast dat jij communicatief vaardig bent in de Nederlandse en Franse taal, ben jij gedreven, gezellig en een 

echte teamplayer. Je werkt namelijk niet alleen nauw samen met de collega’s uit het team, maar ook met de 

Accountmanagers en met de afdelingen Marketing, Finance en Supply Chain. Daarnaast krijg je energie van snel en 

gevarieerd communiceren met klanten maar blijft nauwkeurig en correct werken, altijd met als doel: een tevreden 

klant. Kennis van de Franse taal is benodigd omdat je in deze functie ook in deze markt zal acteren. Op ons kantoor 

wordt Nederlands gesproken. 

Waarom is het zo leuk om bij Glen Dimplex te werken?

Onze organisatie: Glen Dimplex is een Iers familiebedrijf dat in 1973 is opgericht door de familie Naughton. Vandaag 

de dag is Glen Dimplex een succesvolle multinational en marktleider op het gebied van elektronische verwarming 

en verkoeling. Glen Dimplex Benelux B.V. is hiervan onderdeel en bestaat uit circa 80 medewerkers verdeeld over 

de landen; Nederland, Duitsland, België, Frankrijk en Polen. Wat leuk is aan het bedrijf is dat we de kwaliteit en 

werksfeer van een klein, knus bedrijf kunnen bieden maar tegelijkertijd onderdeel zijn van internationale marktleider 

dat potentie heeft om een leider te zijn in de transitie naar een duurzame wereld. Ons team: Je wordt onderdeel 

van een gezellig en overzichtelijk internationaal team van ervaren specialisten en een enthousiaste leidinggevende. 

Constante verandering is een constante factor geworden. Daarvoor hebben we positieve energie, plezier en een 

goede sfeer nodig. Onze producten en ons team bieden dit al, voeg jij je daar aan toe?

Daarnaast faciliteren wij jou natuurlijk in het volgende

•  Benodigdheden om je werk goed uit te kunnen voeren; een laptop, de juiste software en een reiskosten 

vergoeding

•  Een salaris rond de ¤ 3.000,- per maand. Dit wordt afgestemd op jouw profiel, we hebben hiervoor onze eigen 

salarisschalen

•  We zijn aangesloten bij de CAO Metalektro, wat betekent dat je 27 vakantie dagen en 13 ATV dagen krijgt bij een 

fulltime dienstverband

• Ontwikkel,- en groei mogelijkheden, we gaan graag met je in gesprek over waar jij over 5 jaar wil staan

Join our team

Word jij enthousiast van bovenstaande of wil je graag meer van ons weten? We horen graag van je!

Wij laten je in week 50 weten of we je uitnodigen om met Richard Kampstra (Afdelingscoördinator) en Maaike 

Jans (HR) in gesprek te gaan. De gesprekken zullen in diezelfde week plaatsvinden. Wanneer het eerste gesprek 

positief is word je in de week daarna voor een tweede gesprek uitgenodigd, hier zal ook een collega uit het team bij 

aanwezig zijn.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Flame Europe


