
 

 
 

Om aan de groeiende vraag naar KBM Affilips producten te voldoen zijn wij voor de marketing- en 
verkooporganisatie in Oss op zoek naar een: 
 

International Sales Support Medewerker 
(Verkoper Binnendienst, HBO - starter/junior) 

 
Taken en verantwoordelijkheden 
Gedurende een gedegen inwerkperiode maak je kennis met de producten en klanten van de KBM Affilips 
groep en raak je goed bekend met alle “ins en outs” van het bedrijf. In deze veelzijdige functie vorm je 
samen met een team van 4 collega’s de internationale Sales Desk, een dynamische afdeling met een 
centrale rol in het verkoopproces ter ondersteuning van de Area Sales Managers. Afhankelijk van je 
talenkennis, je ervaring en de interne behoefte ga je samenwerken met één van deze Area Sales 
Managers en word je medeverantwoordelijk voor de klanten in een groep landen. Je werkzaamheden 
bestaan uit het behandelen van offerteaanvragen en het opvolgen van offertes en orderafroepen. Je 
hebt veelvuldig contact met internationale klanten en verstrekt informatie over producten en 
bijbehorende prijzen. Je pakt zaken zelfstandig op en zorgt voor een accurate administratieve 
afhandeling. Als team bouw je wereldwijd stevige klantrelaties op en zo draag je bij aan het positieve 
bedrijfsresultaat. 
 
Profiel 

 Afgeronde opleiding op minimaal HBO-niveau, bijvoorbeeld HEAO studierichting CE of IB 

 Affiniteit met techniek 

 Goede beheersing van de Nederlandse- en Engelse taal. Andere talen kunnen een welkome 
aanvulling zijn op de afdeling en zijn een pré 

 Nauwkeurige en servicegerichte werkhouding 

 Aanpakken en verantwoordelijkheid nemen 

 Communicatief sterk 

 Competitief, flexibel, stressbestendig 
 
Onderneming / arbeidsvoorwaarden 
KBM Affilips B.V. in Oss is de internationale marketing-verkooporganisatie van de KBM Affilips groep. Zij 
houdt zich bezig met de verkoop van voorlegeringen (master alloys) die in de metaalverwerkende 
industrie toegepast worden om een optimale eindlegering te krijgen voor eindproducten. Klanten 
bevinden zich wereldwijd (80 landen) in o.a. de automotive-, de vliegtuigbouw- en de electronicasector. 
De fabricage van deze voorlegeringen vindt plaats bij onze productieorganisaties in Delfzijl, Tienen (B) en 
Oss.  
KBM Affilips heeft de positie van marktleider op wereldniveau. Het is een organisatie met een sterk wij-
gevoel, een no-nonsense cultuur en een directe en open communicatie. Een solide werkgever met 
ontwikkelkansen voor junioren en starters, die ruimte biedt voor initiatief. Een uitstekend pakket 
primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden is vanzelfsprekend. 
 
Interesse ? 
Stuur ons je motivatie en CV via info@kbmaffilips.com of neem contact op met Peter Gudde tel.:0412-
681344 
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