
 

 

Oerlemans Plastics B.V. is een producent van kunststof flexibele verpakkingen en folies. Onze organisatie 
maakt deel uit van de Oerlemans Packaging groep met vestigingen in Genderen, Giessen (Oerlemans 
Plastics), Goor (Perfon), Hillegom (Plasthill), Edam (Fardem), Oosterwolde (OPI) en Geldermalsen (Flexpak). 
Ruim 600 medewerkers produceren vele innovatieve producten die wereldwijd verkocht worden aan 
langdurige relaties in de verpakkingsindustrie, horticulture en retail. De zes bedrijven vormen samen één 
solide onderneming. Continu hebben we plaats voor gemotiveerde werknemers, die een belangrijke 
bijdrage willen leveren aan de verdere ontwikkeling van onze ondernemingen en die houden van 
uitdagingen, die klanten met ons willen aangaan. 
 
Heb jij altijd al willen werken in een dynamische sector met een internationaal speelveld en ben jij 
commercieel ingesteld? Dan is dit je kans! Elke dag komen er weer nieuwe uitdagingen op je pad en 
samen met het team zorg je er voor dat onze tuinbouwproducten over de hele wereld worden verkocht. 
Ben jij de persoon, die energie krijgt om samen met het team en onze klanten het maximale eruit te 
halen, dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Voor uitbreiding binnen het customer service team Horticulture zijn wij op zoek naar een 
 

COMMERCIEEL-ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 
BINNENDIENST 

 
Wat ga je doen? 

 Je benadert actief onze relaties met telefonische verkoop.  

 Je bent verantwoordelijk voor alle communicatie, waar onder de orderbegeleiding. 

 Je werkt calculaties en offertes uit en hebt de drive deze om te zetten in orders. 

 Je verzorgt de geautomatiseerde orderadministratie in het verkoopinformatiesysteem. 

 Je ondersteunt proactief de productmanagers. 
 
Jouw profiel 

 Je hebt een commerciële opleiding op Hbo-niveau en/of MBO met werkervaring.  

 Affiniteit met de tuinbouwsector is een pré. 

 Je hebt goede communicatieve vaardigheden. 

 Je hebt mondelinge en schriftelijke kennis van de Nederlands en Engelse taal 

 Je bent accuraat, flexibel, hebt doorzettingsvermogen en kan werken in teamverband. 
 
Wat biedt Oerlemans jou? 
Wij bieden jou een uitdagende functie met een goed toekomstperspectief binnen een innovatief bedrijf. Er 
heerst een informele en prettige werksfeer. Naast een goed salaris beschikken wij over een goede 
pensioenregeling en een modern pakket overige arbeidsvoorwaarden. Er zijn volop mogelijkheden om 
jezelf te ontplooien binnen je vakgebied.  
 
Meer informatie 
Heb je nog vragen over jouw toekomstige baan? Neem dan contact op met Ronald Verbeek,  
via 06-51799802. 
 
Solliciteren op de functie  
Stuur jouw motivatie met CV naar Fabiënne de Jong, fdj@oerlemansplastics.nl. 
Voor meer informatie over onze onderneming: www.oerlemansplastics.nl.  
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