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VACATURE 

Employee Sales Assistance TS (1,0 FTE) 
 

Datum: 
 
2 maart 2020 

Business Line: 
Positie: 

IBL Technology Solutions (TS) 
Employee Sales Assistance TS 

  
  

BNP Paribas Leasing Solutions 
BNP Paribas Leasing Solutions is actief op de zakelijke Nederlandse markt en maakt onderdeel uit 
van de BNP Paribas Group. BNP Paribas Leasing Solutions richt zich op financiële- en operationele 
lease activiteiten van kapitaalgoederen met lokale en internationale partners (vendorlease).  

De Business Line Technology Solutions richt zich onder andere op: Office Equipment, IT Hardware, IT 
Software, Telecom apparatuur, Heathcare apparatuur, Vending en Security assets. 

 

Sales Assistant TS bij BNP Paribas Leasing Solutions 

Jouw werkzaamheden bestaan uit het ondersteunen van het salesteam bij het aangaan en beheren 
van de samenwerkingen met onze partners door het uitvoeren van de interne werkzaamheden, zoals 
het beheer van de tariefschema’s, documentatie en de logins op onze online tool Lease Offers. 
Daarnaast is de Sales Assistant de eerste contactpersoon van onze partners en verantwoordelijk voor 
de coördinatie en opvolging van bijvoorbeeld rapportages, verzoeken van collega’s en vendoren en 
kleine projecten. 

 

Kernactiviteiten 

 Een algemene commerciële ondersteuning bieden aan het salesteam door uitvoering van diverse 
commerciële en administratieve opdrachten, hierbij valt te denken aan het opstellen van 
tariefvoorstellen, partnerrevisies, rapportages en (contract)documentatie; 

 Zorgdragen voor juiste administratieve vastlegging en opvolging van commerciële 
overeenkomsten met onze partners als ook gebruik van en input in IT-systemen; 

 Het fungeren als vraagbaak en aanspreekpunt voor partners (Vendoren) en interne afdelingen, 
(telefonische) ondersteuning bieden inzake bijvoorbeeld de online tool of het gebruik van de 
factortabellen. 

 Het coördineren en opvolgen van verzoeken van zowel de vendoren als de collega’s binnen en 
buiten de afdeling, analyses en projecten. 

 

Opleiding, ervaring en competenties 

 HBO opleiding, bij voorkeur richting commerciële of (bedrijfs)economie 

 Naast Nederlands beheersing van Engels in woord en geschrift 

 NIBE K1 en K2 danwel gelijkwaardige praktische ervaring 

 Gedegen kennis van Excel Powerpoint, Word en Outlook, kennis van Dynamics een pré 

 Oplossingsgerichte en pro-actieve houding 

 In staat om zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te nemen voor de coördinatie en opvolging  
van actiepunten. 
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 Werkervaring in commerciële dienstverlening 

 Werkervaring in zakelijke kredietverlening en/of leasing 

 
 

 
 
 
 
 

Overig: 

 
Voor nadere informatie kun je terecht bij Rob Schreuder, HR Manager BNP Paribas Leasing Solutions 
Nederland, tel. +31 (0) 73 - 63 99 407.  

 
Wil je meer weten over de inhoud van de functie, neem dan contact op met Kirsten Maijenburg, Business 
Support Manager Technology Solutions BeNe bij BNP Paribas Leasing Solutions Nederland  
tel. +31 (0) 6 29 36 93 08 

 
Een schriftelijke sollicitatie met CV (of per mail) kun je t/m 31 maart 2020 sturen naar;  

 Postbus 2375, 5202 CJ, ’s-Hertogenbosch (ter attentie van Rob Schreuder) 

 Of e-mail naar :   rob.schreuder@bnpparibas.com  
 
 

De sollicitatiegesprekken vinden op korte termijn plaats. 
 
 

 


