
 

 

 

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.  

 

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.  

 

De functie van Verkoopmedewerker Binnendienst (MBO) is een veelzijdige functie waarin 

je de verantwoordelijkheid draagt voor het eerstelijns klantcontact voor wat betreft 

materiaalverkoop en keuring van deze materialen.  

 

Je werkt vanuit onze winkel in IJmuiden. Je adviseert bezoekers bij hun aankopen, 

verwerkt binnengekomen leveringen in ons magazijn en helpt mee om uitgaande 

leveringen verzendklaar te maken. 

 

Als het rustig is in de winkel, werk je samen met je collega’s om de mailbox te beheren, 

offertes op te stellen en orders te verwerken. 

 

Je staat dagelijks in nauw contact met je verkoopcollega’s. Complexe 

veiligheidsvraagstukken en aanvragen neem je aan en zet je door naar je collega’s. 

 

Om op de hoogte te blijven van wat er speelt, bezoek je beurzen en signaleer je de 

nodige ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op ons assortiment. 

 

Je standplaats is IJmuiden. 

 

Als Verkoopadviseur Binnendienst ben je verantwoordelijk voor: 

 

• Materiaalverkoop en advies in onze winkel in IJmuiden 

• Aanmaken en verwerken van offertes en orders in Exact Online 

• Beheer winkel 

• Lokale verkoopinitiatieven 

• Redactionele werkzaamheden webwinkel (géén technisch beheer) 

• Ontvangen en verwerken van zendingen in ons magazijn 

• Verzendklaar maken van orders 

 

Soms hangt het leven aan een zijden draadje, maar in ons geval is dat meestal een 

polyester draadje. Er hangen letterlijk levens aan ons materiaal en onze klanten 



 

 

 

vertrouwen ons daarin. Dit vereist nauwkeurig en doordacht werken en adviseren. Als 

aankomend collega herken jij je daarom in de volgende omschrijvingen: 

 

• Je opereert op MBO werk- en denkniveau 

• Je hebt commercieel inzicht 

• Je bent geïnteresseerd in nieuwe productontwikkelingen voor hoogtewerk die je 

vertaalt naar zakelijke kansen voor zowel onze leveranciers, wijzelf, als onze 

klanten 

• Je werkt systematisch en weet jezelf goed te organiseren 

 

Doordat het bedrijf groeit zijn er veel ontwikkelmogelijkheden. We zoeken iemand die 

dat interessant vindt en zichzelf wil blijven ontwikkelen. 

 

• Ervaring in een sales functie 

• Gevoel voor marketing 

• Technisch inzicht 

• Bovengemiddelde digitale vaardigheden 

• Goede beheersing van Nederlands en Engels 

• In bezit van Rijbewijs B 

• Je woont binnen een straal van 15km van IJmuiden 

 

Verder zijn de volgende dingen wenselijk (maar niet noodzakelijk): 

 

• 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 

 

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

een brutosalaris tussen € 2400 - €3200 wat bij 40u zou gelden.  

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

• Goede ontwikkelmogelijkheden en diverse trainingen 

• Bovenop de trainingen die nodig zijn voor het uitoefenen van je functie een vrij te 

besteden persoonlijk ontwikkelingsbudget 

• Een afwisselende functie in een groeiend bedrijf met goede 

doorgroeimogelijkheden 

• Kortingen op (klim)materialen uit het assortiment 

• Een jong team (kandidaten van iedere leeftijd met een jonge geest zijn zeker 

welkom) 

  

Heb je na het lezen van deze vacature nog vragen? Mail je vraag dan naar 

robert@industrieelklimmen.nl. 
 

Wil je solliciteren? Mail dan je CV met motivatiebrief en referenties naar Robert Peters 

(robert@industrieelklimmen.nl). 
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