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Vacature 20006 

 

Accountmanager 
Producent Zelfklevende Etiketten 

Locatie: Regio Zwolle/Hoogeveen  

Dienstverband: Fulltime   

 

Functie 

Als accountmanager ben je verantwoordelijk voor de bestaande en nieuwe business in de regio Noordoost 

Nederland binnen de Labels & Packaging industrie. Je komt te werken in een groeiende organisatie waar kwaliteit, 

klanttevredenheid en plezier voorop staan. Als accountmanager word je uitgedaagd om het beste uit jezelf te 

halen en krijg je de vrijheid en verantwoordelijkheid om je eigen functie in te delen.  

 

Organisatie 

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

packaging Solutions. Het is een bedrijf in volle groei en verandering. Door de uitgebreide kennis en ervaring binnen 

de Labels & Flexible packaging industrie kunnen ze in veel verschillende branches hun klanten voorzien van de 

beste kwaliteit. Het bedrijf stelt de klant centraal, door de korte lijnen zijn ze in staat om hoge kwaliteit voor een 

concurrerende prijs te leveren.  

 

Wat ga je doen?  

• Onderhouden en leggen van contacten met relaties  

• Werven van nieuwe relaties door middel van acquisitie  

• Adviseren en ondersteunen van klanten door het aanbieden van de juiste oplossingen  

• Opvolgen van offertes 

• 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 3 jaar (of meer) ervaring in een commerciële buitendienstfunctie, bij voorkeur in de etiketten en/of 

packaging industrie 

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 

• Sociaal sterk en commercieel gedreven  

• Beschikt over creativiteit, initiatief en doorzettingsvermogen voor het uitbouwen van bestaande en 

nieuwe business  

• Woonachtig in de regio Noordoost Nederland  

 

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  
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Hoe is de bedrijfscultuur? 

Binnen het bedrijf zijn er korte lijnen, waardoor er snel geschakeld kan worden en de klant op de juiste manier 

geholpen kan worden. Collega’s werken nauw samen en gaan op een open en eerlijke manier met elkaar om. 

Binnen het bedrijf staat plezier in het werken voorop en de werknemers zijn veelal voor een lange periode 

verbonden aan het bedrijf. Eigen initiatief en nieuwe ideeën worden gewaardeerd! 

 

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  

06 156 318 04 
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