
CREATE FANS   GAIN VISIBILITY   GROW SALES 

 

Key Merchandise BV is op zoek naar een  

Junior Inside Sales Medewerker (starter) 

 Den Haag 

  36-40 uur 

Bedrijfsprofiel 

Key Merchandise BV is een allround leverancier van merchandise en “Point Of Sale” artikelen met een 

focus op kwaliteit en creatie. Voor al onze internationale klanten verzorgen wij van A tot Z al meer dan 

10 jaar de projecten samen met onze eigen inkooporganisatie in China en verkoop & designteam in 

Nederland.  

Met ons zusterbedrijf en onderburen: textieldrukkerij The Cotton Express leveren we ook bedrukt en 

custom-made textiel aan merken en veel bekende influencers!  

Het Nederlandse kantoor, gevestigd in Den Haag, beheert ons hele ontwikkel en inkoopproces voor 

alle geproduceerde artikelen. 

Naast ons eigen inkoop kantoor in Shenzhen / China, hebben we nauwe samenwerkingen en 

partnerships met verschillende leveranciers in Nederland, België en Oost-Europa. 

Omschrijving van de functie: 

Voor onze groei zijn wij op zoek naar enthousiaste junior inside sales medewerkers. 

In deze zeer brede functie leer je de kneepjes van het vak op het gebied van sales, inkoop en logistiek. 

Samen met het team word je verantwoordelijk voor de creatie, verkoop en afhandeling van projecten 

voor een vaste groep van accounts.  Je ondersteunt je accountmanager bij klantcontacten.  

Je leert contactmomenten commercieel te benutten. Je bent een vasthoudende doorzetter, een 

ondernemend type, beheert je eigen agenda en hebt geen moeite met deadlines bewaken en halen. 

Wil jij een kans om samen te  werken met de coolste brands / bands en influencers als Heineken, De 

Kraaien, Den Haag Marketing, Duvel, Foot Locker en nog vele andere … 

Dan maak je de volgende stap in jouw carrière wellicht bij Key Merchandise BV! 

 

 

 

 

 



Wie zoeken we? 

Jij bent de starter met een flinke dosis positiviteit en gedrevenheid. 

Klantgerichtheid is je met de paplepel ingegoten en hierin heb je al wat ervaring opgedaan in stages of 

bijbanen. Nu ben je klaar voor die eerste echte baan bij een bedrijf waar jij je voor langere tijd kan 

settelen en waar je veel kunt leren! 

Vanwege uitbreiding bij Key Merchandise zoeken we een energieke junior insider sales medewerker. 

Je komt net van school of je bent toe aan een leerzame leuke baan. 

Je bent een teamspeler die; 

• Klantvriendelijk is 

• Je belt gemakkelijk mensen op 

• Resultaat gericht is 

• Proactief is 

• Verantwoordelijkheden en initiatieven neemt 

• Goede kennis v/d Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift heeft. 

• Kennis van Word, Excel en Outlook heeft. 

• Beschikbaar is voor minimaal 4 dagen in de week  

• Flexibele werkhouding heeft.  

 

Wat kun je verwachten? 

Een uitdagende functie in een open en flexibele organisatie met leuke collega’s die benieuwd zijn naar 

wat jij te zeggen hebt. In de functie leer je alle kneepjes van het vak op gebied van sales, logistiek en 

inkoop.  

Binnen Key Merchandise BV zijn er korte lijnen, heb je eigen verantwoordelijkheid en veel 

mogelijkheden tot eigen inbreng. Je hebt te maken met eigentijdse, unieke producten en je werkveld 

is zeer internationaal.  

Het werk moet uitdagend zijn en de samenwerking om de doelstellingen te bereiken flexibel. 

Uiteraard geniet je van prettige secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een pensioenregeling, 25 

verlofdagen op jaarbasis bij een fulltime dienstverband, 8% vakantiegeld, een passend salaris op basis 

van opleiding en ervaring en een leuke bonus regeling! 

Standplaats: Den Haag 

Salaris indicatie: 2100 – 2500 Euro 

 

Ben jij de nieuwe collega die we zoeken? Stuur dan je motivatie mailtje  met CV naar: 

Arlene Nijenkamp a.nijenkamp@keyme.eu 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 

mailto:a.nijenkamp@keyme.eu

