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Vacature 21029 
 

Packaging Solutions Manager  
 
UPM Raflatac, Innovatieve producent van label materiaal  
Locatie: Hilversum  
Dienstverband: Fulltime 
 
Functie 
De Packaging Solutions Manager (PSM) is verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van lange termijn 
relaties met eindgebruikers, merkeigenaren en andere relevante belanghebbenden in de labelwaardeketen om de 
vraag naar UPM Raflatac-producten te creëren. In nauwe samenwerking met Sales, Business Development en de 
Strategic Business Units werkt de PSM per gespecificeerd klantsegment direct met merkeigenaren en 
eindgebruikers aan het vergroten en verbreden van de kennis van en over UPM Raflatac producten en de 
voordelen die zij hebben voor de eigen waardeketen, belanghebbenden en klanten van de klant. De PSM zoekt 
actief naar nieuwe zakelijke kansen om de producten en diensten van UPM Raflatac te promoten. 
 
Organisatie 
UPM Raflatac werkt aan een slimmere toekomst door het ontwikkelen van innovatieve en duurzame 
labeloplossingen die veel verder gaan dan slechts het gebruik van fossiele grondstoffen. Als een van 's werelds 
toonaangevende producenten van zelfklevende etiketmaterialen, leveren zij hoogwaardige papier- en 
filmetiketten voor consumentenproducten en industriële etikettering via een wereldwijd netwerk van fabrieken, 
distributieterminals en verkoopkantoren. UPM Raflatac heeft ongeveer 3.000 werknemers en is onderdeel is 
onderdeel van UPM – The Biofore Company.  
 
Wat ga je doen? 

• Stimuleren van sales en marge groei in lijn met de doelstellingen door het direct vergroten van de kennis 
van Raflatac diensten en producten bij eindgebruiker 

• Nauw samenwerken met het lokale salesteam om kansen voor eindgebruikers om te zetten in concrete 
verkoop van labels. 

• Plannen, leiden en opvolgen van meetings met eindgebruikers in het eigen focusgebied. 
• Stimuleren van de uitvoering van acties om omzetstijging te realiseren in het eigen focusgebied. 
• Communiceren met eindgebruikers over het aanbod van UPM Raflatac en ondersteunen bij nieuwe 

producten en ontwikkelingen. 
• Betrekken van relevante onderdelen van de organisatie, inclusief het verkoopteam en SBU's, om de 

activiteit van de eindgebruiker te ondersteunen. 
• Verstrekken van markt- en bedrijfsinformatie over behoeften en ontwikkelingen bij de eindgebruikers. 
• Bieden van productadvies en training aansluitend op de behoeften van de eindgebruikers. 
 

Waar moet jij aan voldoen? 
• HBO werk – en denkniveau met uitstekende kennis van Nederlands en Engels in woord en geschrift.  
• Je hebt aantoonbare ervaring in en kennis van de verpakkingsmarkt en inzicht in de waardeketen van 

eindgebruikers in de Benelux. 
• Je hebt kennis van de verpakkings- en labeltoepassingseisen van de verschillende eindgebruikers. 
• Je bent in staat om de behoeften van eindgebruikers om te zetten in zakelijke kansen. 
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• Je beschikt over innovatief denkvermogen. 
• Je bent bekend met de producten en services van UPM Raflatac, haar klanten en diens eindgebruikers. 
• Je bent bekend met ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. 
• Je beschikt over goede commerciële vaardigheden en bent bekend met verkoopprocessen. 

 
Wat bieden we jou? 

• Betekenisvol werk: UPM Raflatac is trots op wat ze doen. Hun werk benadrukt de expertise van het 
personeel, de hoge kwaliteit van hun producten en de waarden van het bedrijf – Trust and be Trusted, 
Achieve Together, Renew with Courage. 

• Geïnspireerde en gemotiveerde teams: UPM Raflatac is een veelzijdige, internationale organisatie die als 
een team werkt om de gestelde doelstellingen te bereiken. 

• Ontwikkelingsmogelijkheden: Bij UPM Raflatac kun je je kennis en ervaring verder uitbreiden, ze 
ondersteunen je ontwikkeling in elke fase van je carrière. 

• Verantwoordelijkheid voor mens en milieu: de ethische principes omvatten zowel mens als milieu waarbij 
ze altijd streven naar een duurzamere toekomst. 

 
Hoe is de bedrijfscultuur?  
UPM Raflatac is trots op wat ze doen. Hun werk benadrukt de expertise van het personeel, de hoge kwaliteit van 
hun producten en de waarden van het bedrijf.  
 
Is dit wat voor jou? 
Als je enthousiast bent geworden over deze functie, kun je voor meer informatie contact opnemen met Henk 
Westerduin middels mail h.westerduin@why-search.nl of 06 15631804.  
 
 


