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Functie: Medewerker Ondersteuning Sales, 40 uur 
Afdeling: Sales
Rapporteert aan: Manager Sales 
Locatie: Eindhoven  
Contact HR: Inge Baten (HR@abcfinance.nl) 

Met een kop koffie of thee erbij bespreek je met je MOSS-collega’s de taakverdeling voor 
vandaag. Jij neemt plaats tussen de intern-accountmanagers in de kantoortuin. 

Door de dag heen komen de lease-aanvragen doorlopend en veelal via de mail binnen. Je 
receptie-collega zet de aanvragen door naar een speciale mailbox waar vandaan jij  de 
aanvragen gaat verwerken.

Voor elke nieuwe lease-aanvragen maak je een klantmap aan. In deze klantmap zet je alle 
financiële toetsings-documenten zoals BKR, KvK-gegevens, jaarcijfers en compliance-
toetsen. Deze worden door jou digitaal aangevraagd en verwerkt.  Daarna registreer je de 
klantgegevens in onze lease-systemen in en koppelt informatie uit de aanvraag-mail aan 
het CRM-systeem. Als dit compleet is zet je de lease-aanvraag door naar de betreffende 
Interne Accountmanager. 

Door de dag heen neem jij de telefoon aan als meerdere lijnen  bezet zijn want deze 
schakelt  automatisch naar jou door.

 

Als MOSS’-er met ambitie start je elke dag met een optimale klantbediening  
en kijk je uit naar morgen als jij zelf de klanten gaat bedienen

• Invoeren van klantgegevens  in Navision en Sellify
• 2e lijns opvang alle inkomende telefonie 
• Bijhouden mailbox sales
• Afhandelen van  eenvoudige klantvragen
• Regelmatig overleg met diverse collega’s en je manager

Kom jij  
ons team 

versterken?

Jouw werkdag

Jouw taken op een rij

vacature
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MBO werk- en denkniveau in administratieve richting
Goede beheersing van de Nederlandse taal

• Accuratesse
• Gestructureerd
• Stressbestendig
• Communicatieve vaardigheden 

abcfinance B.V. is een zelfstandige dochter van het Duitse abcfinance, onderdeel van de
Werhahn Group. In Nederland, Duitsland en Oostenrijk is abcfinance actief op het gebied
van Factoring en Leasing. Waarden als dicht bij markt en klant, betrouwbaarheid en
maatschappelijk verantwoord ondernemen, spelen van oudsher een belangrijke rol en
worden dagelijks door ons in de praktijk gebracht. Daarnaast geloven wij dat
bedrijfsgroei hand in hand gaat met persoonlijke ontwikkeling, vandaar dat wij
investeren in duurzame inzetbaarheid en de ontwikkeling van jouw talent.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Wij vragen

Competenties en vaardigheden

 Werk jij graag in een informele sfeer, in een functie  
met ruimte voor groei en ontwikkeling? 

Over abcfinance B.V.

Solliciteren? 
Stuur je CV en motivatie naar HR@abcfinance.nl t.a.v. Inge Baten onder  
vermelding van vacature Medewerker ondersteuning Sales.

Herken jij 
jezelf?  

Dan zoeken 


