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Sales Directeur

OC IMP KLIMA

WIM KAMPEN IS HET NIEUWSTE DIRECTIELID VAN DE ORANGE CLIMATE GROEP. ALS
EXPORT DIRECTEUR ZAL HIJ FOCUSSEN OP DE INTERNATIONALE GROEI VAN DE GROEP, DE
INTEGRATIE VAN OC IMP KLIMA IN DE GROEP EN HET VERSTERKEN VAN HET
VERKOOPTEAM IN GODOVIČ, SLOVENIË. EEN KORT INTERVIEW MET WIM KAMPEN, DOOR
KRISTINA JAGER. 

Wim, kun je ons vertellen over je professionele achtergrond en hoe je besloot
om ons te komen versterken?

Ik ben afgestudeerd Werktuigbouwkundige Energietechniek en tijdens mijn carrière heb ik dit

verder uitgebreid met diverse Sales en Management kennis. Afgelopen jaren heb ik gewerkt in de

ventilatiebranche, zowel op de Nederlandse markt als Internationaal. Hierbij heb ik vooral

verkoop en management functies vervuld, waarbij ik de laatste 15 jaar ook onderdeel maakte

van het MT (Management Team).

Sinds januari 2021 heb ik de overstap gemaakt naar Orange Climate (OC) vanwege de ambitieuze

Internationale doelstellingen en pro-actieve klantinstelling.

Hoe ziet je rol bij OC IMP Klima uit en wat zijn je belangrijkste doelen voor de
nabije toekomst?

Binnen Orange Climate ben ik lid van de directie en vervul ik de rol van Export Directeur voor alle

OC business units. Daarnaast zal ik me sterk focussen op de integratie van OC IMP Klima in de

groep en op het verhogen van de verkoop in het algemeen. Ik zie mezelf als een brug tussen OC

IMP Klima en de reeds langer bestaande OC business units. Ik wil de Internationale banden

versterken, het zakelijk netwerk uitbreiden en vooral een hoop mooie producten

(her)introduceren. Dit alles voornamelijk vanuit het nieuwe verkoopkantoor in het Research &
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Development Centrum te Godovič. (Zie foto: rechts de productiefaciliteit van OC IMP Klima, links -

het hoge gebouw- het Research & Development Centrum).  

Je hebt nu twee maanden in Slovenië doorgebracht - wat is je eerste indruk en
heb je culturele verschillen opgemerkt?

Slovenië is een prachtig land en de gebouwen van OC IMP Klima bevinden zich in een

schitterende omgeving. Eén van de eerste dingen die me opviel is dat mensen erg vriendelijk,

ontspannen en vooral vloeiend Engels spreken. In vergelijking met Nederland lijken de

etensporties enorm te zijn en behoorlijk rijk aan calorieën. Ik ben zeer positief verrast door de

gebouwen van het Research & Development Centrum en de goede technische kennis van de OC

IMP Klima-medewerkers. Al met al zijn de eerste ervaringen uitstekend, ik heb het erg naar mijn

zin en ik kijk er naar uit om mooie dingen te realiseren met dit team! 

Verder kennis maken met Wim? Neem gerust contact op. 

Tel: +31 (0)6 82 72 67 72

E-mail: w.kampen@orangeclimate.nl 

tel:+31682726772
mailto:w.kampen@orangeclimate.nl


Orange Climate
Albert Einsteinweg 10
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