
 

 

 

Industrieel Klimmen BV zorgt voor rust van geest bij werken en redden op hoogte en in 

diepte. Wij leveren valbeveiligingsmateriaal en we keuren deze spullen. Daarnaast geven 

we diverse praktische veiligheidstrainingen gerelateerd aan werken op hoogte. Ons 

bedrijf opereert in een niche-markt en telt momenteel 8 medewerkers. 

 

Onze klanten zijn bedrijven die professioneel hoogtewerk verrichten in de industriële 

wereld, de bouwsector, in de olie/gas sector en in de windenergie, zowel onshore als 

offshore. 

 

Je functie als Verkoopmanager (MBO+/HBO-denkniveau) is een veelzijdige functie waarin 

je de dagelijkse verkoop en inkoop van klimmaterialen in goede banen leidt en veel 

kansen krijgt om dit deel van de bedrijfsactiviteiten en jezelf te ontwikkelen.  

 

In deze functie ben je ons visitekaartje en aanspreekpunt aan de materiaalkant van ons 

bedrijf. In onze winkel ontvang je samen met je collega’s klanten, en ook telefonisch en 

online adviseer je onze klanten die vragen hebben over valbeveiligingsmateriaal en 

keuringen van hun pbm. 

 

Als je in het begin nog niet zo thuis bent in de wereld van valbeveiliging is dat geen 

probleem; we leiden je hierin graag op en helpen je mee om de benodigde vakkennis op 

te bouwen. 

 

Naast verkoop en klantcontact ben je ook verantwoordelijk voor de inkoop van materiaal. 

Je hebt veel invloed op ons assortiment en vindt het leuk om jezelf en ons als bedrijf 

hierin scherp te houden. Je weet jezelf hierin goed te organiseren en beschikt over 

bovengemiddelde digitale vaardigheden. Die gebruik je onder andere om 

verkoopinitiatieven in onze webshop op te zetten en nieuwe product-markt combinaties 

uit te werken. 

 

Je werkt nauw samen met onze Service & Logistiek afdeling die de keuringen uitvoert en 

de logistiek van inkomende en uitgaande leveringen regelt. Daarnaast zal je regelmatig 

samenwerken met onze trainingsafdeling. 

 

Met je commerciële inzicht onderhoud en ontwikkel je zowel de relatie met onze klanten 

als leveranciers. Je maakt nieuwsbrieven en helpt mee om onze webwinkel en fysieke 

winkellocatie mooi en interessant te maken én te houden voor onze klanten. 

 

Jouw standplaats zal IJmuiden zijn met af en toe een dag op onze locatie in Wormerveer. 

Als je verder groeit zullen klantbezoeken in toenemende mate onderdeel van je functie 

zijn. 

 

Als Verkoopmanager ben je verantwoordelijk voor: 



 

 

 

 

• Materiaalverkoop en advies 

• Aanmaken en verwerken van offertes, orders en facturen in Exact Online 

• Initiatieven op gebeid van verkoop en marketing, offline en online 

• Beheer van onze winkel in IJmuiden 

• Inkoop en voorraadbeheer 

• Beheer en ontwikkeling van ons assortiment, waarvoor je o.a. beurzen en 

fabrikanten bezoekt en in samenwerking met anderen het productaanbod bepaalt 

• Redactionele werkzaamheden webwinkel (géén technisch beheer) 

 

Persoonlijke veiligheid is de kern waar al ons werk om draait. Onze klanten vertrouwen 

op ons advies. Dit vereist nauwkeurig en doordacht (samen)werken van iedereen binnen 

ons bedrijf. 

 

Als aankomend collega herken jij je daarom in de volgende omschrijvingen: 

 

• Je opereert op MBO+/HBO werk- en denkniveau 

• Je hebt commercieel en technisch inzicht 

• Minimaal 3 jaar ervaring in een commerciële functie 

• Je bent communicatief vaardig en switcht moeiteloos tussen Nederlands en Engels 

• Bovengemiddelde digitale en administratieve vaardigheden 

• Je woont binnen een straal van 30min van IJmuiden 

• In bezit van Rijbewijs B 

• Ambitieus. Zin om je een functie helemaal eigen te maken en te ontwikkelen in 

een groeiend bedrijf 

 

De volgende eigenschappen zijn een pré: 

 

• Affiniteit met klimmen, valbeveiliging en/of werken op hoogte 

• Ervaring met zakelijke dienstverlening in de bouw / offshore / olie & gas / 

windturbines 

• Kennis van Woocommerce 

• Kennis van Exact Online Handel 

 

• Opleidingen, trainingen en beursbezoeken om jou te laten groeien in de 

benodigde vakkennis over valbeveiliging 

• Een beloning die past bij wat jij aan kennis en ervaring inbrengt; denk hierbij aan 

een brutosalaris tussen € 2800 - €4000 wat bij 40u zou gelden.  

• Een 32-40 urige werkweek van 4 of 5 werkdagen 

• 25 Vakantiedagen 

• Kilometervergoeding van €0,27 per km 

• Een vrij te besteden persoonlijk ontwikkelingsbudget 

• Een afwisselende functie in een groeiend bedrijf 

• Kortingen op (klim)materialen uit het assortiment 

 

Mail je vraag dan naar robert@industrieelklimmen.nl. 

 

Mail dan je CV met motivatiebrief en referenties naar Robert Peters; 

robert@industrieelklimmen.nl. 
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