Wil jij werken met de
mooiste merken?

Ordermanager
32-40 uur per week

Als Ordermanager onderhoud je contacten met klanten en leveranciers. Je begeleidt het gehele
ordertraject vanaf het akkoord op de offerte tot facturatie. In het orderstadium stem je de planning af met
de productieplanning, doe je de orderregistratie in het CRM systeem en check je of alle goederen voor de
order aanwezig zijn samen met inkoop. Samen met de studio zorg je voor de werktekeningen voor de klant,
je laat het aangeleverde creatief materiaal controleren en stemt de planning nauwkeurig af met de interne
organisatie. Je werkt veel samen met de accountmanagers, de studio-afdeling en de productiemanagers.
Uiteraard doe je er alles aan om de gemaakte afspraken met de klant te waarborgen.

Dit breng je mee

Dit bieden wij

• Je hebt ervaring in de verpakking- of printbranche of hebt ervaring
met programma’s als Printvis, Multipress, Xgram of aanvewant;
• Verschillende ballen tegelijk in de lucht houden is voor jou geen
probleem;
• Je legt makkelijk verbanden, je weet precies wat er moet gebeuren
wanneer er een wijziging doorgevoerd moet worden;
• Uiteraard ben je communicatief sterk, werk je graag samen maar
ook zelfstandig.
• Uiteraard ben je communicatief sterk, werk je graag samen maar
ook zelfstandig.
• HBO werk- en denkniveau. Ben je afgestudeerd of studeer je de
komende maanden af, dan zien we je sollicitatie graag tegemoet

• Een goed salaris afhankelijk
van leeftijd, opleiding en
ervaring;
• 8% vakantiegeld, 25
vakantiedagen en een goede
pensioensregeling;
• De mogelijkheid tot het
volgen van opleidingen en
cursussen.

Dit is Total Packaging
• De Total Packaging groep verkoopt, ontwikkelt en produceert onderscheidende verpakkingsproducten
in vijf productgroepen; vouwkartonnage, omplakte kartonnage, kokers, vacuümvormen en fulfilment. Wij
maken verpakkingen voor o.a. Rituals, Heineken, Unilever, Hema, Mars en Rummikub.
• Wij zijn een dynamisch bedrijf waar kwaliteit en optimale service centraal staat. Daarom werken wij in
een goed geoutilleerde en zeer moderne productieomgeving en wordt er continu geïnvesteerd in nieuwe
machines en nieuwe productietechnieken. Total Packaging is BRC, FSC® en Sedex gecertificeerd en
beschikt over een professionele studio, waar klantgerichte oplossingen worden uitgedacht van concept tot
eindproduct.

Solliciteren:
Ben jij onze nieuwe Ordermanager? We ontvangen graag je cv op recruitment@totalpackaging.nl.
Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, over de vacature of over ons bedrijf, bel dan naar
0341-232028 of mail naar recruitment@totalpackaging.nl.

