
Het is nu tijd om jouw 

verkoopambities écht waar te 

maken 

 

Wij bieden jou een kans voor die stap! Plasthill B.V. uit Hillegom is een vooraanstaande producent 

van flexibele verpakkingen en technische folies. Wij maken oplossingen voor (inter-)nationale klanten 

uit verschillende sectoren als automotive, luchtvaart, food en industrie. Omdat wij nog verder willen 

groeien en kansen nog beter willen benutten, zijn we op zoek naar een ambitieuze en 

ondernemende persoonlijkheid voor de functie: 

INTERNATIONAAL ACCOUNTMANAGER (v/m) 

als fulltime versterking van het salesteam  

 

 

Jouw focus ligt op de markt van voedselverpakkingen en industriële folies. Je wordt verantwoordelijk 

voor verdere groei van het zeer interessante, internationale klantenportfolio binnen deze 

segmenten. 



Je staat dicht bij onze klanten, weet dankzij jouw netwerk wat er speelt in de markt en vertaalt de 

door jouw gesignaleerde kansen en trends naar concrete oplossingen. Specifieke vraagstukken zet je 

in samenwerking met onze productspecialisten om naar innovatieve maatwerkoplossingen voor onze 

klanten. Duurzaamheid en circulaire oplossingen zijn thema’s die bij centraal bij ons staan en ook in 

jouw verkoopvisie passen! 

 

Wat ga je doen? 

 Je realiseert verkoopdoelstellingen bij nieuwe en bestaande relaties in binnen- en buitenland. 

 Je gaat onze producten en services promoten op (internationale) beurzen. 

 Netwerken is een core business voor jou; zowel bij bestaande als nieuwe platforms.  

 Je denkt out of the box; je ziet kansen bij klanten en verkoopt nadrukkelijk ook andere 
productgroepen van bedrijven die onder de Oerlemans Packaging Group vallen. 

 Je maakt onze productwereld je snel eigen en ontwikkelt een persoonlijk businessplan met focus 
op trends, marktontwikkelingen, innovatie en duurzaamheid. 

 Je verdiept je in onze branches, brengt behoeftes in kaart en voorziet onze (nieuwe) relaties van 
gericht advies.  

 

Wie zoeken wij? 

 Je beschikt over HBO werk- en denkniveau. 

 Minimaal vijf jaar commerciële ervaring in een vergelijkbare functie op zak. 

 Je bent naast jouw salescompetenties vooral ook een plezierige collega. 

 Ervaring is een pré, maar goede affiniteit met producttechniek nog beter. 

 Je bent zelf startend, denkt in oplossingen en pikt markttrends en ontwikkelingen snel op. 

 Communicatief ben je sterk, zowel in luisteren als spreken. 

 Spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels en bij voorkeur Frans.  

 Zakelijk reizen is voor jou een vertrouwd onderdeel (o.a. Benelux & Frankrijk). 

 Deze woorden staan in jouw CV: verbinder, overtuigingskracht, resultaatgericht en altijd op zoek 
naar een gamechanger waardoor je op een slimme wijze het verschil kan maken. 

 Bedrijfsbezoeken bij klanten en stakeholders zijn jouw inspiratiemomenten. Hier krijg je de 
meeste energie! 

 

Wat bieden wij? 

Nogmaals; dit is een unieke kans voor jou! Wij dagen je uit met een stevige functie en een goed 

toekomstperspectief binnen ons innovatieve bedrijf. Onze collega’s omschrijven de cultuur als 

informeel en prettig. Natuurlijk is er een goed salaris; beschikken wij over een uitgebreide 

pensioenregeling, een modern pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden en 

opleidingsmogelijkheden. 

Onze organisatie maakt deel uit van de Oerlemans Packaging Group met vestigingen in Hillegom 

(Plasthill) Genderen, Giessen (Oerlemans Plastics), Goor (Perfon), Edam (Fardem), Oosterwolde (OPI) 

en Geldermalsen (Flexpak). Met ruim 600 gemotiveerde medewerkers ontwikkelt en produceert 

Oerlemans Packaging continu innovatieve producten voor uiteenlopende toepassingen.  



 

Informatie en sollicitatie: 

Heb jij nog vragen over jouw toekomstige baan? Neem dan contact op met Sander Kool, directeur. Dit 
kan telefonisch via 0252-522214; email sander.kool@plasthill.nl of via de Plasthill pagina op LinkedIn 
 
Als je meteen wilt solliciteren: stuur jouw schriftelijke sollicitatie inclusief motivatie per e-mail naar 

sollicitatie@plasthill.nl. Sollicitaties zonder motivatie en CV worden niet in behandeling genomen. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 

 

mailto:sollicitatie@plasthill.nl

