
 
 

 

Functie:  Sales Support Leasing  
Afdeling:  Sales Leasing 
Rapporteert aan: Manager Sales Operations  
Locatie:  Eindhoven 
Contactpersoon HR Inge Baten (HR@abcfinance.nl)  
 

 

Jouw functie 
Als Sales Support Leasing bij abcfinance neem jij MKB-klanten die zakelijk willen leasen alle 
zorg uit handen. Met zakelijk leasen kunnen ondernemingen zonder grote investeringen te 
doen, direct gebruik maken van bedrijfsmiddelen zoals productiemachines, 
computerapparatuur, transportmiddelen en auto’s. Jij bent degene die klanten begeleidt. Zo 
breng je uiteindelijk offertes uit en verwerk je leaseaanvragen en heb je contact met alle 
relevante partijen in het traject tot de leaseovereenkomst.  
 
Als Sales Support Leasing binnen abcfinance leer je de eerste periode wat er allemaal van 
belang is om een leaseaanvraag succesvol en effectief te behandelen. Doordat abcfinance 
breed georiënteerd is, heb je te maken met veel diversiteit in klanten en objecten. Je 
verzamelt en registreert klantgegevens in onze CRM- en leasesystemen. Als dit compleet is zet 
je de leaseaanvraag door naar de accountmanagers of behandel je zelf de volledige aanvraag. 
Zodra je eenmaal de rol van Sales Support Leasing hebt eigen gemaakt, weet jij als geen ander 
verkoopkansen te signaleren, te creëren én te verzilveren. Natuurlijk ben jij klantgericht, een 
kei in communicatie, help je klanten op een verrassende manier vooruit en verleen je 
optimale service.  
 

Jouw werkdag 

 
Jouw Aandachtsgebieden 

 Je volgt de ontwikkelingen in de financiële wereld en de leasebranche in het bijzonder  
 Je voelt je in deze veelzijdige salesfunctie in de dynamische omgeving van Sales Leasing als een 

vis in het water. Je werkt gestructureerd, houdt tijdlijnen goed in de gaten en je bent in staat 
om via telefonie en andere digitale media de verbinding te maken. 
 

 Vacature 

 Verzamelen en invoeren van klantgegevens in systemen 
 1e lijn behandeling van inkomende telefonie, e-mail & portalverzoeken 
 Voortgangsbewaking van lopende aanvragen & contracten 
 Afhandelen van klantvragen 
 Regelmatig overleg met diverse collega’s en je manager 
 Zelfstandig opstellen en uitbrengen van lease-offertes voor bestaande en nieuwe klanten 
 Adviseren over doorfinancieringen en nieuwe producten of leasevormen  
 Eerste analyse van financiële rapportages en opstellen van eenvoudige lease-aanvragen  
 Je klant en dealer informeren over de voortgang en uitkomst van de aanvraag  
 Na kredietacceptatie, toezien dat alle benodigde informatie en documenten tijdig 

beschikbaar zijn voor de afdeling Contract Handling om de contractstukken op te maken  
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Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 
Jouw kwaliteiten 

 Minimaal een afgeronde HBO opleiding (economische/administratieve richting) 
 Enkele jaren werkervaring in een binnendienstfunctie, bij voorkeur bij een financieel 

dienstverlener. 
 Goede beheersing van de Nederlandse taal 
 Beheersing van de Engelse en/of Duitse taal in woord en geschrift is een pré 
 Persoonlijke waarden passend bij onze kernwaarden  

Vertrouwen, Openheid, Samenwerken en Passie 
 

Jouw competenties en vaardigheden 
 Commerciële instelling 
 Accuratesse 
 Stressbestendig 
 Plannen en organiseren 
 Communicatieve vaardigheden 

 

Ons aanbod 
 Goede salariëring en secundaire voorwaarden 
 Flexibele werktijden 
 Opleidingstraject waarin je het leasebedrijf van abcfinance in korte tijd leert kennen 
 Doorgroeimogelijkheden 
 Fulltime baan bij een solide werkgever 
 Wij investeren in duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van jouw talent 

Ons bedrijf 
abcfinance B.V. is een zelfstandige dochter van het Duitse abcfinance GmbH, onderdeel van de 
Werhahn KG Gruppe. In Nederland, Duitsland en Oostenrijk is abcfinance actief op het gebied van 
Factoring en Leasing. Per voorjaar 2023 verhuizen wij naar Den Bosch. 

 
Gokje wagen? 

Zie ook: https://www.abcfinance.nl/over-ons/vacatures    

Stuur je sollicitatie met CV en motivatie naar HR@abcfinance.nl t.a.v. Inge Baten 
onder vermelding van Sales Support Leasing.  
 
Een assessment behoort tot de mogelijkheden in deze procedure. 
 

 
Kom jij  

ons team 

versterken? 

 

Herken jij 

jezelf?  

Dan zoeken 

wij jou! 

“as simple as abc” dat is hoe wij werken en onze klanten onze diensten en 
financiële oplossingen aanbieden in de vorm van leasing, factoring en collections. 
Dit wordt mede ingegeven vanuit onze kernwaarden Vertrouwen, Openheid, 
Samenwerken en Passie. 
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