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ropeblock.com

Inside Sales (m/v)
Standplaats Halsteren - Fulltime (38 uur)

De functie
Je maakt onderdeel uit van het Sales team voor de verkoop van commodities aan internationale distributeurs (Sling Shops). Als Inside Sales  

ben jij samen met jouw collega’s een belangrijke spil in de organisatie. Je draagt de zorg voor de vertaling van de klantvraag naar concrete 

aanbiedingen en opdrachten. Hiervoor sta jij in dagelijks contact met onze Sales Engineers, onze klanten en jouw collega’s in Halsteren en  

Oldenzaal. Voor jou bestaat klanttevredenheid uit de juiste aanbieding (productkwaliteit, prijs en levertijd) omgeven door de juiste zorg  

(aandacht en daadkracht). Je voelt de organisatiedynamiek goed aan en jij weet hierbinnen de juiste belangen te behartigen en hier draag-

vlak voor te creëren. Jij als Inside Sales weet realistische beloftes te verkopen, waarbij je commitment van de organisatie krijgt. 

Profiel
Je hebt een afgeronde MBO opleiding (bij voorkeur werktuigbouwkunde) en hebt meerdere jaren ervaring in een binnendienstfunctie met  

de verkoop van technische producten. Je bent initiatiefrijk, flexibel, communicatief vaardig en organisatorisch sterk. Plannen, voortgangs-

bewaking en accuratesse zijn voor jou vanzelfsprekend. De talen Nederlands en Engels zijn voor jou in zowel woord als geschrift geen enkel  

probleem (Frans en/of Duits is een pré). Daarnaast heb jij ervaring en/of affiniteit met moderne ERP software en MS Office. In deze functie 

rapporteer je aan de International Sales Manager. 

Werken bij Ropeblock
Ropeblock is expert in ontwikkeling en productie van hoogwaardige componenten voor de hijs- en staalkabelindustrie. Een thuis voor (technische) 

specialisten die samen met haar leveranciers en klanten efficiënte en innovatieve producten realiseert. We zijn een zelfstandige onderneming en een 

internationale speler van formaat in een niche markt (in de segmenten Cargo Handling – Maritiem; Offshore; Construction; Baggerij  vervangen voor 

Dredging en Rigging).  Onze focus voor de komende jaren is internationale groei, waarbij prijs, kwaliteit en innovatie hoog in het vaandel staan. 

Sales team Sling Shops

Binnen ons Sales team Sling Shops in Halsteren komen techniek en commercie samen. Met onze kennis en adviezen, toegankelijkheid en profes-

sionele houding openen wij deuren. Omdat wij onze producten, klanten en hun applicaties goed kennen, kunnen we klantwensen vertalen naar 

productspecificaties en randvoorwaarden. We werken intensief samen met collega’s op de afdelingen Engineering, Supply en Kwaliteit om onze 

opdrachten tot een succes te brengen. Onze producten worden op de internationale markt (EMEA) in de meest spannende applicaties ingezet. 

Wij bieden
Wij zijn een bedrijf met een informele bedrijfscultuur. Samenwerken, meedenken en meewerken aan nieuwe oplossingen zijn  

belangrijk. We zijn trots op onze fijne werksfeer en de uitdaging die het werk ons biedt. We bieden marktconforme arbeids- 

voorwaarden in overeenstemming met de zwaarte van de functie en jouw ervaring. Daarnaast investeren wij in jouw  

persoonlijke groei, zodat jij op de juiste manier met de organisatie meegroeit. De CAO voor het Metaalbewerkings- 

bedrijf is van toepassing. 

Interesse?
Denk jij dat je verschil kunt maken? Stuur je CV aangevuld met je persoonlijke onderbouwing aan Lieke Hoppenreijs, 

HR Adviseur, vacature@ropeblock.com. Neem voor nadere informatie contact op met Hans Dankers, International 

Sales Manager, telefoonnummer 0164 - 745 300. 

Industry keywords: Sales, Verkoop, Werktuigbouw; WTB; Lifting; Hoisting; Rigging; Cranes; Kranen; Heavy lift; Mooring; Wire rope; 

Offshore; Maritime; Maritiem; Dredging; Baggerij; Industry; Infra; Cargo Handling; Construction; Steel; Staal.
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