
 
 

 

Over LECLERC BABY 
 
Leclerc Baby is een merknaam van LSC Europe, een jong innovatief bedrijf gevestigd in het hart van 
Rotterdam en actief in de hele wereld. Onze core business is het produceren en vermarkten van 
consumer products, specifiek gericht op babies en jonge kinderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
onze kinderwagens die met één druk op een knop is in -en uit te klappen.     

Ter versterking van het team zoekt THE FASTEST GROWING STROLLER BRAND IN THE WORLD op 
korte termijn een: ASSISTANT SALES MANAGER(M/V) 

In deze zeer afwisselende (full time) functie werk je nauw samen met de operationeel manager en 
ligt de volledige focus op sales en sales support. 

Taken  

• Identificeren van marktpotentieel en kwalificeren van new business d.m.v. deskresearch; 

• Genereren van omzet door relatiemanagement bij bestaande en nieuwe klanten; 

• Initieert het verkoopproces door het plannen van afspraken met klanten door middel van 
acquisitie per telefoon of email; 

• Bijhouden van een correcte dagelijkse administratie waaronder contracten, e-mail 
afhandeling, offertes, orderverwerking, loggen van CRM systeem etc.; 

• Overige werkzaamheden ter ondersteuning van de sales afdeling; 

Vereisten & vaardigheden: 

• Je hebt HBO werk –en/of denkniveau;  
• Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring op gebied van sales; 
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (en bij voorkeur nog een extra taal); 
• Vaardigheid in het gebruik van IT-systemen en handig met MS Office, CRM, EXACT e.d.; 
• Je bent nauwkeurig, daadkrachtig, representatief en gericht op service en resultaat; 
• Absolute winnersmentaliteit; 
• Bij voorkeur woonachtig in Rotterdam of omgeving; 

Wat wij bieden: 

• Een uitdagende functie in een internationale omgeving; 

• Veel afwisseling bij een ambitieus bedrijf en een inspirerende werkplek; 

• Aanvang per direct, een jaarcontract met een optie op verlenging voor langere tijd; 

• Een marktconform salaris 

• 8% vakantiegeld, pensioenregeling en 25 betaalde vakantiedagen per kalenderjaar; 

Contact: 

Wij ontvangen graag je sollicitatie en CV via: welcome@leclercbaby.com 
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