
Wie wĳ zĳn?
Orange Charging is een onafhankelĳke en snelgroeiende aanbieder van elektrische laadoplossingen. Met meer 
dan 100 jaar ervaring, eerst als kolenhandelaar en later als distributeur van moderne brandstoffen, hebben
Orange Charging en haar moederbedrĳf Sakko Holding een rĳke historie. In 2019 is besloten om verder in te
gaan zetten op een verduurzaming van de bedrĳfsactiviteiten en om te investeren in elektrische mobiliteit. 
Dit doen we met een enthousiast team van ca. 20 personen vanuit Roosendaal door een netwerk 
van laadvoorzieningen te realiseren in Nederland, België, Duitsland en inmiddels ook in Frankrĳk.

Orange Charging is inmiddels dé partner voor laadoplossingen in diverse sectoren. Van een enkele laadpaal 
tot grote laadpleinen en snellaadlocaties. Van inventarisatie tot installatie en beheer. Onze klanten kunnen 
op ons rekenen! Om aan deze vraag te kunnen voldoen zoeken wĳ jou!

Wat ga je doen?
Om onze klanten goed van dienst te kunnen zĳn zoeken wĳ een nieuwe collega voor ons kantoor in Roosendaal. 
Als Sales Support medewerk(st)er maak je deel uit van het Sales Support team. Je krĳgt een divers takenpakket:
-Je bent het eerste aanspreekpunt (telefonisch) voor onze, voornamelĳk zakelĳke, klanten en geeft antwoord op 
al hun vragen;
-Je beheert de klantinformatie in ons centrale platform (Hubspot); 
-Je maakt verkoopoffertes- en exploitatievoorstellen op en zorgt ervoor dat deze correct worden opgevolgd;
-Je ondersteunt de buitendienst, bĳvoorbeeld door telefonisch contact te leggen met potentiële klanten en 
het inplannen van afspraken voor de buitendienstmedewerkers.

Wat bieden wĳ?
-Een mooie- en afwisselende rol in een internationaal georiënteerd bedrĳf; ;
-Een fĳne werkomgeving met leuke en gemotiveerde collega’s;
-Fulltime functie met marktconforme arbeidsvoorwaarden;
-26 vrĳe dagen per jaar bĳ een fulltime dienstverband;
-Ruime mogelĳkheden om jezelf te kunnen ontwikkelen.

Wat vragen wĳ?
-Je hebt ervaring op een sales support afdeling; 
-Je bezit goede commerciële vaardigheden 
-Je bent graag met meerdere zaken tegelĳk bezig;
-Je bent fulltime beschikbaar; 
-Je beheerst de Nederlandse taal goed, in woord en schrift;
-Je bent klantvriendelĳk, servicegericht, collegiaal en stressbestendig en blĳft ten alle tĳden rustig en vriendelĳk;
-Je bent oplossingsgericht en proactief.

Ben je naar aanleiding van bovenstaande enthousiast geworden en wil je graag meer weten? Neem dan contact 
op met Jeroen Mangnus op +31(0)85 105 47 50 of per mail j.mangnus@orangecharging.com 

Orange Charging is een snelgroeiend bedrĳf en ter versterking van het team op zoek naar een: 

Commerciële Binnendienst medewerk(st)er

We arrange, We connect, We operate

tel:+31851054750

