
Vacature: Sales Support medewerker (Full-time) 

 

Over Thames Distribution ltd 

Thames Distribution is een snelgroeiende distributeur van nieuwe en innovatieve 

consumentenelektronica. We bestaan al meer dan 10 jaar en groeien jaar op jaar door te focussen op 

nieuwe productgroepen die in opkomst zijn. Je kan hierbij denken aan robotstofzuigers, 

videodeurbellen, slimme deursloten en andere leuke innovatieve producten. We hebben de afgelopen 

jaren een sterke band opgebouwd met bijna alle grote retailer en etailers in het Verenigd Koninkrijk en 

de Benelux, en leveren hen dagelijks vanuit meerdere magazijnen. Enkele van onze klanten zijn Bol.com, 

MediaMarkt, BCC en Coolblue.  

Naast het hoofdkantoor in Engeland is er dit jaar ook een kantoor in Amersfoort geopend, en voor die 

locatie zijn we op zoek naar nieuwe medewerkers om ons team te versterken.  

 

De functie: 

Als supportmedewerker zal je veel taken toegewezen krijgen van het management in de organisatie en 

de mensen uit het sales team. Je bent het eerste aanspreekpunt binnen de organisatie voor algemene 

vragen van onze klanten. Je zal verantwoordelijk zijn voor het in goede banen leiden van alle dagelijkse 

zendingen en alle communicatie die daarbij komt kijken. Je zal verschillende klantportals moeten 

managen en je zal dagelijks onze eigen systemen moeten bijwerken. Na verloop van tijd ontwikkel je een 

redelijke kennis van de producten die we verkopen en zal je ook hier vragen over ontvangen en moeten 

beantwoorden.  

 

Profiel: 

Wij zoeken iemand die snel kan schakelen tussen verschillende werkzaamheden. Iemand die efficiënt 

kan werken, prioriteiten kan stellen en zeer accuraat werkt.  

 

Wat vragen wij van jou: 

 

• HBO werk en denkniveau 

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 

• Communicatief vaardig 

• Uitstekende computervaardigheden en kennis van MS Office (Word en Excel, Outlook) 

• Commerciële instelling 

• Analytisch vermogen 

 

Wat bieden wij: 

• Een afwisselende functie binnen een groeiende organisatie waarbinnen je jezelf kunt 

ontwikkelen; 

• Een informele organisatie met een prettige werksfeer 

• Passend salaris 

 

Spreekt deze functie je aan, stuur dan je motivatie en C.V. naar info@thamesdistribution.nl.  

 


