
 

Vacature medewerker sales/aftersales 

Wat ga je doen? 

Geen dag is hetzelfde als klantenservice medewerker bij Foris. Je helpt klanten bij vragen voor, 

tijdens en na de aankoop van één van onze artikelen op verschillende verkoopkanalen. Denk hierbij 

aan Amazon, Bol.com, maar ook onze eigen B2C en B2B website. We bereiken middels deze 

verkoopkanalen, consumenten in Nederland, België en Duitsland waardoor je te maken krijgt met 

verschillende talen en culturen, hetgeen deze functie zeer uitdagend en afwisselend maakt. Door 

jouw goede beheersing van verschillende talen en je sterke communicatieve vaardigheden zorg jij 

ervoor dat klanten met een minder goede ervaring toch een goed gevoel aan hun aankoop 

overhouden, ons positief beoordelen en hun volgende bestelling weer bij ons plaatsen. Dit doe jij 

door op een klantvriendelijke manier de vragen of klachten van klanten via de mail, chat of telefoon 

te behandelen. Je gaat hierin gestructureerd te werk en houdt hierbij niet alleen de 

klanttevredenheid, maar ook de commerciële doelstellingen in het oog. Daarnaast sta je direct in 

contact met onze dienstverleners en leveranciers om samen met hen op zoek te gaan naar de beste 

oplossing voor de klant. Dankzij jouw klantgerichte en commerciële instelling weet jij de 

klanttevredenheid naar een hoger niveau te tillen en iedereen een glimlach te bezorgen. 

 

Belangrijkste taken: 

• Beantwoorden en beheren van live-chat, reactieformulieren, e-mailconversaties en 

telefoongesprekken (zowel sales als aftersales); 

• Benaderen en opstarten van bestaande, stilstaande en inactieve accounts en het behoud van 

bestaande relaties; 

• Aanspreekpunt voor externe relaties inzake leveringsproblemen, onderzoeken en grote 

klantorders; 

• Beheer rapportage klanttevredenheid (Trusted shops en Google reviews) en benaderen 

ontevreden klanten. 

 

Waar kom je te werken?  

Momenteel werken we aan een nieuwe strategie en positionering. Een uitdagend traject waarin je 

een belangrijke schakel bent. Binnen Foris krijg je een mooi plekje binnen de klantenserviceafdeling. 

Een jong, gedreven én gezellig team dat iedere dag hard werkt om mooie resultaat te behalen. Ons 

team wordt gekenmerkt door een informele en open cultuur. Elke vrijdag bestellen we samen een 

broodje en staat onze eigen Spotify playlist op de speakers! Regelmatig plannen we gezamenlijk een 

borrel of zijn er activiteiten vanuit de personeelsvereniging. Samen bbq’en, padel-toernooitje, 

kortom naast hard werken maken we het ook gezellig samen. 

 

Wie zijn wij?  

Ga je aan de slag bij Foris dan kom je te werken in een dynamische, informele en non-nonsens 

organisatie waar de productgroepen fietsen, buitenspeelgoed, sport en outdoor en tuin centraal 

staan. Foris is actief in Nederland, België en Duitsland, en richt haar e-commerce strategie op eigen 



webshops, marketplaces als Bol en Amazon en een zakelijke webshop. Daarnaast streven we ernaar 

om onze eigen merken AMIGO en Rucanor verder te ontwikkelen en in de markt te zet 
 

Hier herken je jezelf in: 

• Je hebt minimaal een MBO werk- en denkniveau; 

• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Spreek je nog één of 

meerdere vreemde talen? Dan heb je zeker een streepje voor!; 

• Je gaat gestructureerd te werk; 

• Je kunt tien ballen tegelijk in de lucht houden, oftewel je bent een echte multitasker; 

• Hard werken is voor jou de standaard; 

• Je bent flexibel en denkt niet in uren, maar in verantwoordelijkheden. 

• Ervaring is geen vereiste, ambitie wel. 

 

Wat hebben we je te bieden? 

• Een aantrekkelijk salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden; 

• Je ontvangt personeelskorting op producten die we verkopen; 

• De kans om jezelf te ontwikkelen en door te groeien; 

• Gezellige informele werksfeer met een open cultuur. 

• 25 Vakantiedagen op basis van een fulltime dienstverband, reiskostenvergoeding en 8% 

vakantiegeld; 

• Mogelijkheid tot thuiswerken en het flexibel indelen van werkuren (in overleg). 

 
 
 


