
Vacature:  

Logistiek/administratie/communicatie medewerker Aap Climbing (24-32 uur) 

Indoor klimmen zit in de lift. Niet alleen zijn er de afgelopen jaren talloze nieuwe 

klimfaciliteiten bij gekomen, ook is de industrie erachter gegroeid en geprofessionaliseerd. 

Aap Climbing staat, als grootste distributeur van klimgrepen en volumes in de Benelux, 

midden in deze ontwikkelingen. Ons klantenbestand omvat vrijwel alle klim- en 

boulderhallen in ons verspreidingsgebied. We vertegenwoordigen momenteel achttien 

merken uit Europa en Noord-Amerika en we groeien nog steeds. Daarbij zijn we zijn een 

zusterbedrijf van GRIP Nijmegen, gevestigd in het pand van GRIP boulderhal. 

Als logistiek/administratie/communicatie medewerker coördineer en ondersteun je het 

gehele verkoopproces. Van het verwerken en plannen van orders tot het controleren van 

bestellingen voordat deze naar de klant gaan. Je maakt vrachtbrieven, kijkt facturen na en 

kent altijd de status van bestellingen. Daarnaast assisteer en help je klanten met vragen over 

producten, orders en planning. Je weet zeer doelgericht te communiceren en je wint 

makkelijk vertrouwen en sympathie van je klanten. 

Je denkt 3 stappen vooruit, je hebt ervaring met logistieke software en je bent handig met 

sociale media en websites. Kortom, je bent een duizendpoot met commerciële 

vaardigheden. 

Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden 

 Je verwerkt en controleert orders op de juiste wijze behoudt en te allen tijde het 

overzicht. 

 Je onderhoudt contact met leveranciers, klanten en transporteurs. Je spreekt Engels. 

Duits en Frans zijn een pré. 

 Je helpt klanten telefonisch en via mail met planning, wijzigingen en status updates. 

Je bent klantvriendelijk, professioneel en behulpzaam. 

 Je bent de schakel tussen klant, leverancier, magazijn en verkoop en ondersteunt 

waar je kunt. 

 Je verricht administratieve werkzaamheden als een pro. Je bent in staat om nieuwe 

softwareoplossingen voor logistieke en administratieve problemen te integreren in 

de dagelijkse gang van zaken. 

 Je signaleert problemen en komt met oplossingen. 

 Je houdt onze website goed bij en plaatst berichten op social media kanalen. 

Kwalificaties en vaardigheden 

 We zoeken een leergierige kandidaat met sterke administratieve en communicatieve 

vaardigheden die affiniteit heeft met klimgrepen. Je bent gestructureerd, zorgvuldig, 

precies, flexibel, oplossingsgericht en goed in het bewaren van overzicht.  

 Je hebt MBO+ werk- en denkniveau (niveau 4 of hoger) 

 Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift.  

 Je Engels is vloeiend en beheersing van Frans en Duits is welkom. 



 Je bent handig met software, websites en social media. 

Wat wij jou bieden 

 Een marktconform salaris, afhankelijk van je ervaring 

 Een leuke en afwisselende baan in een dynamische omgeving van hoofdzakelijk 

klimmers 

 Informele en goede werksfeer met leuke collega’s 

 Onbeperkt klimmen en boulderen bij GRIP 

 Korting in de klimshop bij GRIP 

 Kosteloze deelname aan workshops en cursussen bij GRIP. 

Kom je bij ons werken? 

Geïnteresseerd? Stuur dan een motivatiebrief en een C.V. voor 17 maart naar info@aap-

climbing.nl. 

Kijk voor meer informatie over ons bedrijf op www.aap-climbing.nl.  
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