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Vacature 20007 

 

Accountmanager 
Organisatie in een nichemarkt binnen de grafische industrie 

Locatie: Benelux en Noord-Duitsland  

Dienstverband: Fulltime   

 

Functie 

Binnen een nichemarkt binnen de grafische industrie ben je als accountmanager verantwoordelijk voor de Benelux 

en Noord Duitsland. Met jouw kennis, ervaring en creativiteit help je klanten om tot de juiste verpakkingsoplossing 

te komen. Daarbij denk je aan mogelijkheden voor een milieubewuste oplossing, waar innovatie en duurzaamheid 

centraal staan.  Daarnaast ondersteun je klanten met het inrichten van de interne processen, zodat het 

eindproduct aan de juiste kwaliteit voldoet. Je werkt met een divers scala aan klanten binnen o.a. de food, retail, 

cosmetica, logistiek en pharma.  

 

Organisatie 

Onze opdrachtgever is onderdeel van een grotere groep die marktleider is in de Benelux voor Labels & Flexible 

Packaging Solutions. Met de verschillende specialisaties binnen de organisatie, hebben ze de kwaliteit en kennis in 

huis om de markt te bedienen. Als accountmanager ben je werkzaam voor het onderdeel dat zich richt op een 

nichemarkt binnen de verpakkingsindustrie. Met ruim 50 jaar ervaring, staan ze bekend om de uitgebreide 

mogelijkheden die ze bieden voor klanten en de focus op innovatie en duurzaamheid. De organisatie is in volle 

groei en blijft zichzelf ontwikkelen en uitdagen om in te blijven op de vele ontwikkelingen in de markt.   

 

Wat ga je doen?  

• Onderhouden en leggen van contacten met bestaande relaties en kijken naar de mogelijkheden om deze 

relaties verder uit te bouwen  

• Werven van nieuwe relaties door middel van acquisitie, daarbij is de focus op het opbouwen van een 

lange termijn relatie en het bieden van een totaaloplossing  

• Bedenken van verpakkingsoplossingen voor de klant, met de focus op innovatie en duurzaamheid  

• Betrokken bij het inrichten van de interne bedrijfsprocessen van de klant  

• Signaleren van marktbeweging/behoeften en daar tijdig en op de juiste manier op in spelen  

• Opstellen van een strategisch plan en budget  

 

Waar moet jij aan voldoen?  

• HBO werk- en denkniveau  

• Circa 5 jaar (of meer) ervaring in een commerciële buitendienstfunctie, bij voorkeur in 

verpakkingsindustrie 

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal  

• Sociaal sterk en commercieel gedreven  

• Creatief en oplossingsgericht om op een consultatieve manier de markt te benaderen  

• Beschikt over initiatief en doorzettingsvermogen voor het uitbouwen van bestaande en nieuwe business  
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Wat bieden we jou?  

• Een uitdagende salesfunctie binnen een groeiende organisatie waar er ruimte is om jezelf verder te 

ontwikkelen  

• Goede primaire en secundaire voorwaarden  

• Auto, laptop en mobiel van de zaak  

 

Hoe is de bedrijfscultuur? 

 

Binnen de organisatie zijn er korte lijnen en er is veel expertise in huis, op deze manier kan er snel worden 

geschakeld zodat de klant op de juiste manier geholpen kan worden. Een nuchtere, no-nonsense organisatie waar 

collega’s voor elkaar klaar staan om te helpen. Je komt te werken in een team van accountmanagers waar ieder 

zijn eigen specialisatie heeft en de kennis op deze manier optimaal wordt benut. Je krijgt de verantwoordelijkheid 

en vrijheid om je functie in te delen.  

 

Is dit wat voor jou? 

Als je enthousiast bent geworden over deze functie, kun je voor meer informatie hier contact opnemen met Henk 

Westerduin. 

h.westerduin@why-search.nl  

06 15631804 
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