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Ben je op zoek naar een inspirerende werkomgeving binnen een snel groeiend 

bedrijf in gehoorbescherming? Krijg jij een big smile van oor(dop) tot oor(dop) 

als jij onze klanten weet te helpen? Wil je meewerken aan het bouwen van ons 

premium merk Alpine Hearing Protection? Vind je het daarnaast leuk om 

mensen echt te helpen om hun gehoor te beschermen? Dan heb jij hier 

misschien wel oren naar… 

 
 

Alpine Hearing Protection 
Otometrist & Customer Support 

 

 

Wie is Alpine? 

Alpine is één van de internationale marktleiders op het gebied van gehoorbescherming. Wij bieden 

gehoorbescherming voor festivalgangers, motorrijders, schone slapers, zwemmers, reizigers en baby’s. 

Het is onze missie om de hele wereld blijvend te laten genieten van geluid. Dit doen we door wereldwijd 

aanwezig te zijn op alle grote festivals en events. Van Lowlands tot North Sea Jazz Festival, van 

Lollapolooza Berlijn tot BST Hyde Park London, van Formule 1 tot alle wedstrijden van MotoGP; waar het 

gehoor beschermd kan worden, daar is Alpine. Daarnaast wordt Alpine verkocht en verkozen door alle 

grote Nederlandse retailers, zoals Etos, Bol.com, Hans Anders, Kruidvat en Albert Heijn. Maar ook buiten 

Nederland zijn we de markt flink aan het veroveren, bijvoorbeeld op Amazon US en EU. Oftewel: bij Alpine 

werk je in een energieke, dynamische omgeving met veel kansen en mogelijkheden. 

 

 

Wat ga je doen? 

Voor de afdeling ‘Custom Made’ zijn wij op zoek naar een part-time Otometrist voor 16 tot 24 uur per 

week. De otometrist verzorgt de aanmetingen voor op maat gemaakte gehoorbescherming in onze 

aanmeetruimte op ons kantoor in Soesterberg. Je adviseert klanten over gehoorbescherming. Je 

inspecteert de gehoorgang en maakt fysieke of digitale afdrukken van de gehoorgangen. Op 

klantvriendelijke en servicegerichte wijze weet je het contact met onze klanten op een top niveau te 

houden. Je werkt proactief in een klein gedreven en gezellig team. Een leuke baan waar de klant voor jou 

een centrale rol heeft! 

 

 

 

 



 

Alpine Nederland B.V. Amersfoortsestraat 70d, 3769 AL ● Soesterberg, The Netherlands ● +31 (0) 346 33 33 50 ● www.alpine.eu 

Otometrist & Customer Support – Alpine ● Michelle ● Versie nr 33  –  6-5-2022 

2 

Functie taken: 

 Aanmeten van klanten voor op maat gemaakte gehoorbescherming 
 Service bieden, lektesten en filterwissels uitvoeren 
 Cross- en upselling producten 
 1e lijns customer support 
 Consumenten emails behandelen 
 Online-offline fitting issues behandelen 
 Meedraaien op evenementen, beurzen en aanmetingen op locatie 
 Zaterdag is een onderdeel van de werkweek 

 
•   
 Wat breng je mee? 

 Minimaal MBO 4 werk- en denkniveau 
 Klanttevredenheid en servicegerichtheid staat hoog bij jou in het vaandel 
 Commercieel en leergierig ingesteld 
 Flexibiliteit en energiek 
 Goed in spraak en schrift van de Nederlandse- en Engelse taal, Duits is een pré 

 
  

Wat bieden wij? 

 Een part-time baan 16 tot 24 uur per week 
 Marktconform salaris en voorwaarden 
 Een gepassioneerd team en dynamische energieke werkomgeving 
 Veel vrijheid en ruimte om echt impact te maken 
 Opleiding Otometrist wordt aangeboden 
 Een open cultuur met meer dan 30 collega's die je allemaal bij naam kent; 
 En bijna vergeten… Alpine bezoekt bijna ieder festival, concerthal of Formule 1-race in Europa en 
 daarbuiten! Genoeg ontspanning en plezier dus! 

 
 

 
Laat van je horen! 

Zie jij jezelf in deze klant- en servicegerichte rol in deze snelgroeiende organisatie? Stuur dan je CV met 

een goede motivatie naar chris@alpine.nl 

 


