
Tijd om jouw sales ambities écht waar te maken! 

Oerlemans Plastics produceert kunststof flexibele verpakkingen en folies. Onze organisatie maakt deel uit van 
Oerlemans Packaging Groep met vestigingen in Genderen, Giessen, Goor (Perfon), Hillegom (Plasthill), Edam 
(Fardem), Oosterwolde (OPI) en Geldermalsen (Flexpak). Ruim 600 gemotiveerde medewerkers produceren vele 
innovatieve producten, die wereldwijd geleverd worden aan langdurige relaties in de food-industrie, non-food 
industrie, retail en tuinbouw. 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. 

Verdere verduurzaming van onze verpakkingen en het voorkomen van verspilling zijn leidend in onze 
bedrijfsvoering. Oerlemans Plastics groeit hard, omdat zij haar verantwoordelijkheid neemt in de samenleving. 
De vraag naar food-, barrière folies en verpakkingen zal de komende jaren fors toenemen. Wil jij werken in de 
dynamische wereld van flexibele kunststof verpakkingen? Vind jij het leuk om commerciële kansen te creëren 
en ben je gedreven om nieuwe business te genereren? Wij zijn op zoek naar een Accountmanager Food 
Verpakkingen die met ons deze groei verder wil realiseren. Ga jij de uitdaging met ons aan?  
 

Accountmanager Food Verpakkingen 

Wat ga je doen?                                                                         

 Met jouw commerciële drive word je enthousiast van het werven van nieuwe klanten in de food 
industrie 

 Je benadert prospects en je weet ze te overtuigen van de juiste verpakkingsoplossing 

 Je bent de man/vrouw die deuren opent, welke anders gesloten blijven 

 Je brengt offertes uit en weet deze om te zetten in orders 

 Je bent thuis bij elke klant en weet precies wat er speelt 

 Je bouwt de samenwerking met de bestaande klanten verder uit 

 Je onderzoekt alle relevante markt- en/of klanteninformatie 

 Je bezoekt en/of neemt deel aan beurzen en branche netwerkevents 
 
Jouw profiel: 

 Commercieel talent met ervaring is een pré 

 HBO werk- en denkniveau 

 Ervaring met kunststof flexibele verpakkingen in de food industrie is een pré 

 Resultaatgericht, initiatiefrijk, overtuigend en een plezierige collega 

 Doorgrond klantenproblematiek en signaleert trends en knelpunten 

 Sterk commercieel georiënteerd, goede communicatieve vaardigheden 

 Je bent zelf startend, probleemoplossend en signaleert tijdig trends en ontwikkelingen 

 Goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal 
 

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.  
 

Meer informatie 
Heb je nog vragen over jouw toekomstige baan? Neem dan contact op met Merijn Bos, Sales Manager  
via tel.: 06-23461439. 
 

Solliciteren op de vacature Accountmanager Food Verpakkingen  
Ben jij de geschikte kandidaat die houdt van uitdagingen? Dan nodigen wij jou van harte uit om te reageren. Dit kan tot uiterlijk  
15 januari a.s. schriftelijk of via e-mail bij Oerlemans Plastics B.V. t.a.v. Fabienne de Jong: tel. 0416-358134, 
fdj@oerlemansplastics.nl. 
 

acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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