
Wij zoeken op korte termijn 
een enthousiaste

Ordermanager

Wil jij werken met de 
mooiste merken?

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. Binnen Total 
Packaging is er alle ruimte jezelf te ontwikkelen 
met behulp van opleidingen en workshops. 
Uiteraard mag je bij deze functie marktconforme 
arbeidsvoorwaarden verwachten.

Als ambitieuze, proactieve en stressbestendige Ordermanager ben je verantwoordelijk voor een goede 
verwerking van het gehele ordertraject. Je onderhoudt hierbij nauwgezet contact met onze klanten en 
ontzorgt ze waar je maar kunt door alle gemaakte afspraken te waarborgen. Zelfstandig werken vind 
je prettig, maar je bent ook zeker een Teamplayer en gaat doelgericht voor het gezamenlijke resultaat. 
Je werkt in deze functie nauw samen met accountmanagers, de studio-afdeling, productieleiding en 
rapporteert direct aan de Manager Backoffi ce.

Hier herken jij jezelf in:
• Je beschikt over HBO werk- en denkniveau;
• Sterke affi niteit met klantcontact;
• Goede kennis van diverse 

automatiseringssystemen, Exact Globe Next 
is een pré;

• Goede beheersing (woord en geschrift) in 
de Nederlandse en Engelse taal. Beheersing 
van een derde taal is een pré.

Dit vind je leuk om te doen:
• Het onderhouden van contacten met klanten, 

ze blij maken door ze volledig te ontzorgen; 
• Daarnaast het contact onderhouden met 

leveranciers;
• Het verzorgen van alle activiteiten na 

orderoverdracht;
• Het begeleiden en uitwerken van orders.

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 Esther Luth. 

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:
• Je durft zelfstandig beslissingen te nemen;
• Je hebt een servicegerichte en proactieve 

houding;
• Je bent stressbestendig;
• Je bent communicatief sterk en kunt 

omgaan met diverse typen mensen, zowel 
in- als extern;

• Je bent doortastend en zeer nauwkeurig.
• Je kunt goed prioriteiten stellen.

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.


