
Wat kun je verwachten:
Wat je vooral  binnen Total Packaging proeft, 
is de ambitie van specialisten die samen iets 
bijzonders willen neerzetten. Mensen die 
elkaar vanuit hun eigen discipline niet alleen 
aanvullen, maar ook inspireren om out-of-
the-box te denken.
Verder is er alle ruimte jezelf te ontwikkelen 
met behulp van opleidingen en workshops. 
Uiteraard mag je bij deze functie een 
marktconforme arbeidsvoorwaarden 
verwachten.

Wij zoeken op korte termijn een
enthousiaste en ervaren

Key Accountmanager
Samen werken we elke dag keihard om klanten blij te maken, door duidelijk en open te zijn en met ze 
mee te denken. Als Accountmanager ontzorg je de klant. Het gaat om adviseren, uitvoeren en bege-
leiden van de klant gedurende het volledige proces. Je komt met een planning, tussentijdse updates 
en evaluatie momenten en creëert op deze manier duidelijkheid voor zowel de klant als je collega’s. 

Hier herken jij jezelf in:
• Je beschikt over HBO/WO niveau.
• Minimaal 5 jaar werkervaring in 

soortgelijke functie.
• Ervaring in de maatwerkindustrie.
• Affi niteit met cosmetica en luxury goods.
• Ervaring in de verpakkingen is een plus 

maar geen vereiste.
• Fulltime beschikbaar.

Dit vind je leuk om te doen:
• Met enthousiasme en commerciële vaardigheden 

klanten weten te binden. 
• Klantbehoeftes herkennen en hierop inspelen.
• Het helder doorvertalen van specifi eke 

klantwensen.
• Onderhouden van de relatie met onze klanten en 

kansen/mogelijkheden uitbouwen.
• Aanspreekpunt en sparringpartner zijn.
• Verbetervoorstellen doen om meer succes voor de 

klant te boeken.
• Calculaties doorgronden, offertes uitbrengen en 

opdrachten monitoren.
• Klantbezoeken (o.a. Nederland, België, Duitsland)
• De focus ligt voornamelijk op bestaande relaties, 

maar voor acquisitie draai jij je hand niet om.

Meegroeien in een vooruitstrevend bedrijf? Solliciteer dan nu!

Heb je vragen dan kan je altijd contact met ons opnemen. Dit kan telefonisch op  (0)341 – 23 20 28 
je kunt dan vragen naar Eefje Vrenegoor of Marjon Schonewille. 

Mail je motivatie en cv naar pz@totalpackaging.nl. Voor meer informatie, neem een kijkje op
de website www.totalpackaging.nl en bekijk onze leuke wervingsfi lm.

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

Jouw kwaliteiten:
• Klantgericht en commercieel.
• Spontaan en representatief.
• Goede communicatieve vaardigheden.
• Assertief en resultaat gericht. 
• In bezit van een talenknobbel (NL, ENG. + derde taal).

Wil jij werken met de 
mooiste merken?

Wie zijn wij:
• De Total Packaging groep is dé maatwerkspecialist in de verpakkingsindustrie
• Wij maken verpakkingen voor o.a. Rituals, Heineken, Unilever, Samsung, Hema, Mars, Boldking 

en Nespresso.

https://www.youtube.com/watch?v=Bz0HXVbOmvE&feature=emb_title

