
Ben je ambitieus en gedreven om in een bedrijf te werken dat hard groeit en waar veel gebeurt? Zie jij 
vaak wat een ander nodig heeft en bied jij graag die ondersteuning? Ben jij positief ingesteld, 
georganiseerd en niet verlegen? Houd je van aanpakken, is regelen echt jouw ‘ding’ en krijg je een kick van 
het laatste puntje op de i dat jij zet?  Dan is deze afwisselende, sociale functie als Sales Support 
Medewerker bij Nice helemaal iets voor jou! 

                                  
 

 
Wij zijn The Nice Company. 
De positieve changemaker van de ijsmarkt. Altijd op zoek naar de meest duurzame manier om het lekkerste 
ijs te maken, van pure biologische ingrediënten. We begonnen in Nederland met onze fruitijsjes bij mooie 
horecaplekken. Nu vind je Nice ook in België, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. En we groeien hard door. 
En daarom zijn we op zoek naar: 

 
 

Sales Support Medewerker | Office Manager 
1,0 fte 
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Wat je gaat doen. 
Je ondersteunt ons (inter)nationale sales team op administratief en operationeel vlak. Daarnaast  
ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op ons kantoor in Amsterdam.  
 
Klantcontact  
Het eerste contact vanuit de klant verloopt met jou, want jij neemt de kantoortelefoon op en beheert alle 
inkomende mailboxen. Informatie-aanvragen beantwoord je zelf, andere vragen stuur je door naar de 
juiste collega. Je bent niet verlegen en voelt je comfortabel om telefonisch contact te hebben met onze 
verkoopplekken. Ook als het klantcontact hoofdzakelijk bij je Sales collega’s ligt, vind jij het geen probleem 
om de klant even na te bellen om nog wat laatste dingetjes te regelen. Sterker nog, je wordt er eigenlijk 
wel erg enthousiast van!  
 
Operationeel  
Je coördineert de voorraad van onze verkoopmaterialen en zorgt dat de materialen tijdig naar onze 
verkoopplekken (in NL en DU) verstuurd worden. 
Je coördineert de levering van NICE vriezers die door verkoopplekken bij ons ingekocht worden. Jij bent hun 
eerste aanspreekpunt en zorgt dat de vriezers op het juiste moment bij de verkoopplek terecht komen, 
inclusief promotiematerialen en ijspakket. 
Je ondersteunt het Sales team bij het maken van reizen en bezoeken van beurzen. Je onderzoekt de 
mogelijkheden en boekt de meest efficiënte reis en verblijf. Je zorgt voor de logistiek van materialen en ijs, 
zodat we goed bepakt en bezakt vertrekken. 
Je bent de owner van ons kantoor en bent daar 5 dagen per week aanwezig. Je zorgt dat pakketten tijdig 
verzonden worden en draagt zorg voor alle kantoorbenodigdheden. Je houdt het kantoor en de opslag 
netjes. Je zorgt dat er altijd voldoende vers ijs op kantoor is voor promotionele en verkoopdoeleinden. We 
zijn gek op lekker lunchen met elkaar, dus jij zorgt dat de koelkast goed gevuld is. Een rijbewijs is heel fijn, 
omdat je soms wat dingen weg zal moeten brengen. 
 
Administratief 
Je houdt het CRM systeem up to date, vult de website aan met de nieuwste verkoopplekken en je analyseert 
data ter ondersteuning van je Sales collega’s.  
 
  



Wat wij je bieden. 
Je bouwt mee aan een internationaal groeiend duurzaam ijsmerk. Er is veel ruimte voor jouw inspraak. Je 
krijgt veel verantwoordelijkheid, vrijheid en vertrouwen. Je maakt deel uit van een positief, gemotiveerd en 
ervaren team, op een gezellig kantoor in Amsterdam Centrum/Oost (goed bereikbaar per OV). We vinden 
het belangrijk dat je met plezier naar je werk gaat en geven je dan ook graag de ruimte om deze nieuwe 
functie vorm te geven op een manier die goed bij jou past.  
 
• Een marktconform salaris.  
• Reiskostenvergoeding.  
• 8% vakantiegeld. 
• 25 vakantiedagen (o.b.v. fulltime werkweek).  
• Doorgroeimogelijkheden binnen onze organisatie door ons ambitieuze groeiplan.  
• Goede balans werk/thuis: hier is veel aandacht en ruimte voor zodat je zo optimaal mogelijk kan werken.  
• Een jaarcontract met de intentie deze bij goed functioneren om te zetten in een vast contract. 
 
 
Is it you?  
Laat dan van je horen! Stuur dan je CV en motivatie naar elise@thenicecompany.nl 
Video vinden we erg leuk! Hoeft niet, mag wel.  
En als je vragen hebt, bel dan gerust naar ons kantoor 020 670 84 79 en vraag naar Elise. 
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