
Zoek jij een nieuwe uitdaging? 
 

Over APS 

APS Glass & Bar Supply is een groothandel non-food voor Horeca, B2B en Retail. Wij staan 

al jaren midden in de ontwikkeling van Horeca en lifestyle. APS inspireert horeca 

ondernemers, drankenmerken (B2B) en retail met eigenzinnige kwalitatief hoogstaande 

producten, snelle en goede service. APS ondersteunt en ontzorgt. 

 

Functie: Verkoopmedewerker Binnendienst 

Jij als nieuwe medewerker binnendienst komt in een team van toppers te werken, op de 

afdeling Office. Je zorgt voor een juiste orderverwerking en hebt frequent telefonisch 

klantcontact (dit betreft geen koude acquisitie).  

Daarnaast zorg je voor een gastvrije ontvangst van klanten in de winkel. Elk 

klantcontactmoment wordt benut om de klant beter te leren kennen, waardoor duidelijk is 

waar de verkoopkansen liggen. 

 

Zoals aangegeven werk je in een team. De collega’s vervangen elkaar onderling, en je 

rapporteert aan de Operational Manager. 

Je neemt wekelijks deel aan kort afdelingsoverleg.  

 

Doel van de functie 

 

Je bent een belangrijke schakel tussen APS en de klant. Je hebt een zeer belangrijke rol in 

het klantcontact, daar waar het om concrete orders gaat en je service biedt die buiten 

verwachting is. Daarom is het belangrijk om nauwkeurig en adequaat de orders te 

verwerken, zodat klanten altijd op het juiste moment over het juiste assortiment kunnen 

beschikken. Je moet dus goed kunnen administreren. Klanten in de winkel krijgen een warm 

welkom en worden servicegericht behandeld zoals je verwacht in een Horecazaak. De 

medewerker Verkoop Binnendienst is altijd op de hoogte van het meest actuele assortiment 

waarover APS  beschikt. 

 

Deze functie vereist van jou het volgende 

 

MBO/HBO werk- en denkniveau 

Administratief zeer sterk en punctueel 

Communicatief vaardig met een een Commerciële instelling  

Leergierig en initiatiefnemer 

Prestatie, klant en service gericht 

2 jaar relevante werkervaring 

Positief ingesteld en brengt plezier op de werkvloer 

Niet bang om je handen uit de mouwen te steken 

 

 

 



 

 

Wij bieden: 

 

 Een toffe baan in een groeiend bedrijf met een open informele cultuur 

 Producttrainingen en mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling en training 

 Een contract voor 7 maanden, met de intentie tot blijven. 

 Voorkeur voor 32/40-urige werkweek  

 Salaris conform ons personeelshandboek 

 Een gezellige VriMiBo met een goed gevulde bar! 

 


