
 

 

 

 

Wij zoeken een: 

Sales Support & Inkoop Assistant 

Wie zijn wij? 

Bourgini is een Nederlands merk in klein huishoudelijke apparatuur dat in 2014 is gestart door 

de Familie Ouborg. Inmiddels is Bourgini gegroeid tot een gezond, internationaal merk. Het 

merk biedt een breed assortiment huishoudelijke apparaten en onderscheidt zich door haar 

innovatieve 'Dutch Design', uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, vakmanschap, 

betrouwbaarheid en spraakmakende marketingacties.  

Bourgini is een onderdeel van ‘Ouborg Company’, een commerciële onderneming die met 

meerdere bedrijven en merken (o.a. Bourgini, Princess Traveller en Princess Sportsgear) actief 

is in diverse markten.  

Functie omschrijving: 

Voor de functie Sales Support (binnendienst) & Inkoop Assistant zoeken wij voor ons merk 

Bourgini een commerciële kracht die tevens affiniteit heeft met inkoop. Je zult enerzijds de 

verkopers ondersteunen en anderzijds op inkoop gebied ondersteuning bieden binnen ons 

bedrijf. Je zult pro actief functioneren als spil tussen de afdelingen sales, inkoop, logistiek, 

marketing en product ontwikkeling. 

Functie inhoud: 

Sales gerelateerd: Je ondersteunt Sales d.m.v. het volgende: 

• Je houdt proactief en georganiseerd alle informatie van klanten en prospects bij in 

ons systeem  

• Je helpt mee met het voorbereiden en uitwerken van afspraak, presentaties en 

bevestigingen 

• Je ondersteunt bij het uitwerken van gecompliceerde offertes  

• Je verwerkt orderbevestigingen in ons systeem en zorgt i.s.m. onze logistieke afdeling 

voor de afhandeling hiervan 

• Je helpt i.s.m. andere afdelingen mee met de voorbereiding van binnen- en 

buitenlandse verkoop beurzen 

• Je ondersteunt Sales met het bijhouden van hun agenda en planning 



 

 

Inkoop gerelateerd: je ondersteunt inkoop d.m.v. het volgende: 

• Je zorgt ervoor dat alle product informatie bekend is voor verschillende afdelingen 

binnen het bedrijf (prijzen, specificaties, afbeeldingen etc). Deze informatie verwerk je 

overzichtelijk in onze interne lijsten. 

• Je begeleidt en coördineert de opstart van nieuwe producten binnen de organisatie. 

• Je houdt informatie bij van nieuwe sourcing producten. Dit gaat o.a. over nieuwe 

projecten, designs en het inzichtelijk maken van specificaties, levertijden, 

inkoopprijzen etc. 

Functie eisen: 

• HBO+ niveau denk- en werkniveau. 

• Enkele jaren ervaring in een vergelijkbare functie. 

• Kennis van en ervaring met Office 365. Indien je meer dan gemiddelde kennis hebt 

van Excel is dit een plus.  

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 

• Je bent stressbestendig en kan goed wisselen tussen prioriteiten. Dit zijn belangrijke 

eigenschappen die je nodig hebt voor de invulling van deze functie.  

• Je vindt het leuk om mensen te ontlasten en ondersteunen. 

• Je hebt sterke communicatieve vaardigheden. Dit heb je nodig om als spil tussen de 

verschillende afdelingen te kunnen functioneren. 

• Je bent gestructureerd en kan ook anderen helpen met structuur aanbrengen. 

• Je bent proactief en denkt altijd vooruit. 

• Woonachtig in de omgeving van Breda 

• 40 uur per week beschikbaar  

• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en vindt het leuk om te werken bij 

een familiebedrijf 

• Ervaring met ERP pakketten en bij voorkeur Multivers Groothandel van Unit4 zou mooi 

meegenomen zijn  

Wij bieden: 

• Een veelzijdige en uitdagende fulltime baan 

• Een dynamisch, ondernemende werkomgeving 

• Goede arbeidsvoorwaarden afgestemd op kennis, niveau en ervaring 

Solliciteren: 

Herken je jezelf in het bovenstaande profiel en denk je dat deze functie bij jou past? Stuur 

dan spoedig je CV met motivatie naar Bourgini via sollicitatie@bourgini.com 

 

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


