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We zijn op zoek naar een enthousiaste commerciële medewerk(st)er die graag deel wilt 
uitmaken van het Sumum team.  
Wil je graag werken in een dynamische en snelgroeiende firma, en wordt je happy van knap 
interieurdesign waarin Sumum met zijn schakelaars en stopcontacten de finishing touch geeft? 
Dan is jouw profiel een mogelijke match met onze noden. 

Wie zijn wij? 

Sumum is een Belgisch bedrijf dat schakelaars, stopcontacten en andere architectural 
hardware-elementen ontwerpt en produceert. Sumum producten zijn gemaakt uit messing, 
afgewerkt en afgekleurd volgens de wensen van de klant. Sumum combineert functionaliteit, 
design en eenvoud met uitmuntendheid. Onze producten zijn de finishing touch van je woning. 
Ze doen perfect wat ze moeten doen. En ze onthullen op subtiele manier wie je bent.  

Wat doe je bij ons? 

Je bent een steunpilaar in het verkoopsproces: 

- Je beantwoordt commerciële vragen van eindklanten, architecten en installateurs via e-
mail en telefoon 

- Je presenteert Sumum aan (interieur)architecten en eindklanten in onze showroom 
- Je stuurt brochures en staaldoosjes op  
- Je voert bestellingen in, neemt deel aan planningsvergaderingen, levert bestelling uit  
- Je zorgt voor de facturatie naar de klanten 
- Je bent het aanspreekpunt voor de klanten wat opvolging van hun bestelling betreft.  
- Je assisteert bij Sumum evenementen 

 
Onze nieuwe collega: 

… heeft zeker de volgende eigenschappen: 

- een toffe, aangename teamspeler die zelfstandig kan werken 
- zin voor structuur en organisatie 
- energiek en comfortabel in een groeiende omgeving.  
- spreekt vloeiend Nederlands 
- vlotte omgang met Office programma’s zoals Word en Excel  

… heeft in één of meerdere van deze domeinen ervaring: 

- commerciële ondersteuning / binnendienst / klantendienst.   
- sales & marketing 
- in een van deze sectoren: bouwmaterialen, interieur of aanverwanten  
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… en bezit eventueel de volgende leuke add-on’s: 

- interesse in (interieur) design 
- is leergierig 
- spreekt Engels  
- kan zich uitdrukken in het Frans 

 

Kom je bij ons in het team, dan kan je onder andere het volgende verwachten: 

- Een functie waarbij je rechtstreeks bijdraagt tot de verdere ontplooiing van een groeiend 
merk 

- Een competitief salarispakket inclusief maaltijd- en ecocheques, afgestemd op jouw 
ervaring en capaciteiten 

- Een zeer vlotte bereikbaarheid, zowel met de fiets, het openbaar vervoer als met de 
wagen 

- Keuze tussen 4/5 of voltijdse job 
- Opleidingsmogelijkheden die jou helpen groeien 
- 6 extra dagen verlof bij een voltijdse tewerkstelling 

Binnen ons Sumum team vind je gegarandeerd een leuke werksfeer in een toffe omgeving, met 
onder andere de mogelijkheid om te sporten (vast padel terrein), een wekelijkse happy-hour en 
gezellige get-togethers met pizza, poké-bowls of ander lekkers.  

Voel je je geroepen om onze nieuwe collega te zijn, stuur dan zeker jouw cv en motivatie door 
naar Alison Steylaerts (as@sumum.be) zodat we je persoonlijk kunnen ontmoeten! 

  


