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Voor de versterking van ons salesteam zijn wij op zoek naar een ervaren:

Accountmanager fulltime (38 uur)
De functie
Als accountmanager onderhoud je zelfstandig het contact met de relaties 
in jouw klantenportefeuille, maar werk je ook nauw samen met jouw 
collega accountmanagers en de medewerkers van de afdeling verkoop 
binnendienst. Het is een zeer afwisselende en uitdagende functie, waarvoor 
commerciële vaardigheden en overtuigingskracht gelden als belangrijke 
kenmerken. In de uitvoering van je dagelijkse werkzaamheden rapporteer je 
aan de algemeen directeur. 

De werkzaamheden
 − beheer van bestaande relaties en groei realiseren
 − acquisitie van nieuwe relaties door doelgerichte marktbenadering
 − creëren van toegevoegde waarde voor de klant door het aanbieden van 
de optimale verpakkingsoplossing

 − ontwikkelen korte en middellange termijn account- en acquisitieplan
 − onderhouden van een actief netwerk en op de hoogte blijven van actuele 
markt trends en ontwikkelingen

Wij vragen
 − een ambitieuze, proactieve en commerciële doorzetter
 − zelfstandig en in teamverband kunnen werken
 − flexibiliteit, resultaatgerichtheid, analytisch vermogen en onder druk 
kunnen werken

 − uitstekende contactuele eigenschappen, netwerker, relatiebeheerder
 − ervaring in de commerciële buitendienst in het B2B segment
 − kennis van en ervaring met (vouwkartonnen) verpakkingen en (offset) 
druktechnieken is een pré

 − een afgeronde HBO opleiding 
 − een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en 
geschrift. Duitse en/of Franse taal is een pré

Wij bieden
 − een zelfstandige, uitdagende functie met eindverantwoordelijkheid in een 
ambitieus bedrijf

 − een prettige en informele werksfeer met enthousiaste collega’s
 − marktconform salaris en een aantrekkelijk pakket van secundaire 
arbeidsvoorwaarden waaronder een leaseauto

Heb je interesse in deze functie, stuur jouw CV en motivatie naar  
s.borst@intergrafipak.nl of naar onderstaand postadres ter attentie van  
Simone Borst (Personeelszaken).

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Simone Borst,  
tel.nr: 0252-660 240.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


