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

scale-up organisatie in gehoorbescherming? Krijg jij een big smile van oor(dop) 

tot oor(dop) als jij onze zakelijke klanten verder weet te helpen? En wil je 

meewerken aan het bouwen van ons premium merk Alpine Hearing Protection? 

Dan ben jij degene die we zoeken voor onze verkoopbinnendienst functie! 

 

Alpine Hearing Protection 
Sales Office Support Medewerker 

 

 

Over Alpine 

Alpine Hearing Protection is marktleider op het gebied van gehoorbescherming voor festivalgangers, 

motorrijders, schone slapers, zwemmers, reizigers en baby’s. Al meer dan 25 jaar is het onze missie om 

de hele wereld blijvend te laten genieten van geluid. Als snel groeiende Nederlandse ‘scale-up’ organisatie 

(sinds 2018 private equity owned) zijn we wereldwijd vertegenwoordigd via online kanalen (Amazon, 

Bol.com en eigen webshops), in grote ketens (Etos, Kruidvat, Hans Anders, Boots, DM) en speciaalzaken 

(MKC, Prénatal), op vele grote festivals (Lowlands, Sziget, Lollapolooza), bij venues (Ziggo Dome, AFAS 

Live) en motorsportevenementen (F1, MotoGP, 24h Le Mans) in binnen- en buitenland. Waar het gehoor 

beschermd kan worden, daar is Alpine. Met onze kantoren in Nederland, Frankrijk en Duitsland hebben we 

een eenvoudige ambitie: het beste en grootste merk in gehoorbescherming ter wereld bouwen. Bij Alpine 

werk je dan ook in een energieke, dynamische omgeving met veel kansen en groeimogelijkheden. 

 

Door onze sterke groei en aanhoudende toevoeging van grote retailketens wereldwijd, zijn we op zoek 

naar versterking op onze Sales Office (verkoopbinnendienst) voor minimaal 32 uur per week (bij voorkeur 

fulltime).  

 

Hoe ziet je werkdag er uit als Sales Office Support Medewerker?  

Nou, ongeveer zo: Met een kop dampende thee of koffie klap je je laptop open en zit je klaar om onze 

klanten met een glimlach te helpen. Collega Bram steekt z’n hoofd om de hoek ‘Heb je lunch 

meegenomen of zal ik wat voor je meenemen van de supermarkt?’.  

 

De telefoon gaat en er zijn ook een aantal mails met orders binnengekomen. Eerst de telefoon opnemen. 

Het is een klant die een uitdagende logistieke vraag heeft over een order, waar je niet meteen antwoord 

op kunt geven. Geen probleem, je gaat het uitzoeken en belooft de klant terugkoppeling voor de 

lunchpauze.  

 

Afspraak is bij jou afspraak en je gaat het direct uitzoeken. Je loopt naar je collega van Logistiek en je 

overlegt hoe het onmogelijke mogelijk te maken. Samen bedenken jullie een oplossing, nog net niet high 
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fivend loop je naar je werkplek en maak je de klant blij. Met de oplossing én natuurlijk zoals beloofd voor 

de lunch.  

 

Na de lunch bereid je een meeting voor waarin verbetermogelijkheden worden besproken. Je schrijft jouw 

voorstellen uit om dingen efficienter en effectiever te doen. 

 

Je pakt je mailbox erbij en typt met een glimlach antwoorden terug naar klanten, verwerkt foutloos orders 

in het systeem (check, check, dubbelcheck is jouw mantra), en natuurlijk wordt die nieuwe klant door jou 

met een beetje extra aandacht begeleidt. 

 

Nog even de dag afsluiten en morgen voorbereiden. Zijn alle facturen de deur uit? Zijn er dingen waar de 

accountmanagers van op de hoogte moeten zijn? Nog even collega Robin bellen met een update over een 

van de klanten.  

 

Het is tijd om je laptop dicht te klappen. Tevreden kijk je terug op een goede werkdag. Tevreden klanten, 

problemen opgelost en ook nog akkoord gekregen op je verbetervoorstellen. Nice! En nu lekker met je 

collega’s naar de bootcamp les om die supermarkt croissantjes van Bram er af te trainen. 

 

Lijkt zo’n werkdag je wel wat? Stuur je CV en motivatie naar Susanne@alpine.nl! Nog meer weten over 

deze functie? Hier is de uitgebreidere rolbeschrijving: 

 

 

Wat ga je doen? 

Bij de Sales Office werk je binnen het hart van de organisatie. Als eerste aanspreekpunt voor zakelijke 

klanten ben je dé schakel tussen de interne organisatie (Sales, Logistiek, Inkoop) en onze klanten. Dit zijn 

zowel dealers, distributeurs als winkelketens. Klantvriendelijkheid en servicegerichtheid heb jij dan ook 

hoog in het vaandel staan. Met veel enthousiasme heb jij als doel om elk contactmoment via email of 

telefoon weer met een tevreden klant af te sluiten. Samen met het team brengen we dit jaar klantcontact 

en het orderverwerkingsproces naar een nog hoger niveau. Jouw rol daarbij houdt onder andere het 

volgende in: 

• Snelle en juiste afhandeling van vragen en orders via telefoon en email; 

• Monitoren van openstaande orders, betalingen en klantgegevens in het 

orderverwerkingssysteem; 

• Issues met orders en/of verzendingen signaleren en oplossen; 

• Signaleren van en meewerken aan systeem- en procesverbeteringen en -optimalisaties; 

• Snelle en juiste facturatie van klantorders en afwikkeling van festivalverkopen; 

• Zorgen van soepele aanlijning van nieuwe klanten (voorzien van juiste informatie, registreren en 

opvolgen van richtlijnen, extra monitoren van eerste orders, etc.); 

• Mede beheer van small accounts; 

• Verlenen van advies, productinformatie en marketing content aan klanten; 
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• Heldere communicatie en dagelijkse afstemming met Accountmanagers, logistieke collega’s en 

externe magazijnen over o.a. klanten en orderverwerking; 

 
 Wie ben jij? 

• MBO+ werk- en denkniveau  

• Commercieel en leergierig ingesteld  

• Klanttevredenheid en servicegerichtheid hoog in het vaandel  

• Energiek, flexibel en oplossingsgericht 

• Gestructureerde en zelfstandige manier van werken met taken en projecten 

• Drive om processen en werkwijzen verder te verbeteren en efficiënter te maken 

• Goed in spraak en schrift van de Nederlandse- en Engelse taal  

• Ervaring met klantenservice, het werken met CRM/ordersystemen, Excel analyses en processen 

is een pré 

  

Wat bieden wij? 

• Marktconform salaris en voorwaarden  

• Een scale-up omgeving met de vrijheid om echt impact te maken!  

• Een dynamisch en jong team, met grote ambities, een belangrijke missie en energieke 

werkomgeving  

• Veel ruimte voor eigen ideeën 

• Doorgroeimogelijkheden: altijd ruimte voor talent! 

• Een open cultuur met meer dan 50 collega's die je allemaal bij naam kent;  

• En bijna vergeten…   

• …Alpine bezoekt bijna ieder festival, muziekevenementenlocatie 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 onze snelgroeiende organisatie? Stuur je CV en 

motivatie naar Susanne@alpine.nl 
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