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Vacature 20010 
 

Accountmanager  
Producent van zelfklevende etiketten 

Locatie: Regio Antwerpen-Limburg  

Dienstverband: Fulltime 

 

Functie 

Gaat jouw hart sneller kloppen van alles wat met grafisch design & digitaal drukwerk te maken heeft? Ben jij die 

ACCOUNTMANAGER die een footprint wil zetten in een onderneming die volop bezig is met vernieuwing en 

professionalisering en aan het groeien is? Waarbij je met jouw eigen creativiteit en intellectuele inzichten de 

klantenportefeuille verder uitbreidt in de regio Antwerpen – Limburg. Lees dan verder!  

 

Organisatie 

Onze opdrachtgever is een Belgische organisatie en onderdeel van een grotere groep die marktleider is in de 

BeNeLux voor labels & flexible packaging solutions. Het is een bedrijf met duidelijke groeidoelstellingen en werkt 

zorgvuldig aan de professionalisering van de verkooporganisatie. Hierdoor ontstaan nieuwe uitdagingen en 

opportuniteiten. Sinds begin 2019 zijn twee bedrijven samengevoegd op een moderne locatie en werken daar nu 

in totaal zo’n 70 personen. Je eigen inbreng bepaalt mede je groeitraject binnen het bedrijf.  

 

Wat ga je doen?  

• Onderhouden en uitbouwen van relaties met bestaande klanten.  

• 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.   

• Ondersteunen van klanten door het aanbieden van de juiste innovatieve oplossingen.  

• Signaleren van veranderingen in de markt en daar tijdig en op de juiste manier op in spelen.  

• Analyseren van de marktpotentie en het opstellen van een strategisch accountplan.  

 

Waar moet jij aan voldoen?  

• Circa 2 – 5 jaar bewezen ervaring in een commerciële buitendienstfunctie.  

• Een afgeronde bacheloropleiding of gelijkwaardig niveau door ervaring.  

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engels taal, beheersing van de Franse taal is een pre.  

• Je beschikt over een gedreven verkoopmentaliteit, goed commercieel inzicht en kunt je goed inleven in de 

klanten.  

• Flexibele instelling, proactief en communicatief sterk.  

 

Wat bieden we jou?  

• Je komt terecht in een jong en dynamisch team waar ondernemerschap, integriteit en open communicatie 

centraal staan. 

• Een internationale bedrijfsomgeving in volle groei. 

• Gedegen interne opleiding en begeleiding. 

• Carrièremogelijkheden op groepsniveau. 

• Een competitief salarispakket bestaande uit een vast salaris en commissieloon op basis van verschillende 

groeifactoren. 
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• Wagen, smartphone, laptop. 

• De mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen door middel van cursussen en opleidingen in het vakgebied 

of daarbuiten. 

 

Hoe is de bedrijfscultuur? 

Onze opdrachtgever is onderdeel ven een grotere groep van gespecialiseerde drukkerijen die gezamenlijk een 

totaalpakket op het gebied van zelfklevende etiketten en flexibele verpakkingsoplossingen biedt. Momenteel 

vallen er 8 bedrijven onder en ze groeien gestaag door. Er heerst een informele werksfeer en persoonlijke 

ontwikkeling staat voorop. Naar jouw mening en ideeën tot verbetering wordt daadwerkelijk geluisterd en doen er 

echt toe. Sterker nog; je wordt uitgedaagd om mee te denken en jouw input te leveren aan verdere 

professionalisering en groei! 

 

Is dit wat voor jou? 

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

Westerduin.   
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