
Accountmanager – Verpakgigant.nl 

Wil jij werken in een super hecht en gezellig team met goede voorwaarden? Heb jij sterke 
communicatieve vaardigheden en de drive om Sales kansen optimaal te benutten? Lees dan 
verder! Wij zijn namelijk op zoek naar een fulltime Junior Accountmanager binnendienst. 

Wat ga je doen? 

Als Junior Accountmanager binnendienst ben je zowel verantwoordelijk voor de B2B klanten voor 
Verpakgigant.nl (in Nederland en België). Dit zijn klanten die grotere hoeveelheden 
verpakkingsmateriaal afnemen via Verpakgigant.nl. Met ons ambitieus plan kunnen we nog veel 
meer groeien binnen de marktpotentie die er is. En jij kan hier in mee groeien! 

Je bent het vaste aanspreekpunt en jij weet; een discussie met de klant voeren heeft geen zin, maar 
het bieden van de juiste oplossing wel! Het zwaartepunt ligt niet op koude acquisitie, maar op de 
opvolging van leads die voortkomen uit onze (online-)marketing. En up-selling bij onze huidige 
klanten. 

Een greep uit jouw takenpakket: 

• Je bent verantwoordelijk voor het binnenhalen van dikke klanten! 
• Je houdt klanten tevreden en helpt ze zo goed mogelijk. 
• Wanneer nodig spring je eventueel bij op beurzen of evenementen en ga je naar je 

klanten toe. 
• Wanneer nodig spring je bij in andere taken van het bedrijf (als er bijvoorbeeld iemand 

ziek is). 
• Je denkt mee over het verbeteren van het commerciële beleid en draagt proactief 

verbeteringen aan. Je onderhoudt contact met (bestaande of nieuwe) klanten, bent 
verantwoordelijk voor mailcontact met klanten, volgt aanvragen op, stelt offertes op en 
ziet toe op gemaakte leverafspraken. 

Wij zoeken jou, omdat jij... 

• beschikt over MBO+/ HBO+ werk- en denkniveau en wellicht een MBO+/ HBO+ 
opleiding richting commerciële economie, marketing management of bedrijfskunde 
hebt afgerond; 

• zowel de Nederlandse taal uitstekend beheerst (Engels is een pré); 
• beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel, je afspraken nakomt, zelfstandig 

goed functioneert maar ook graag samenwerkt; 
• een rijbewijs hebt; 
• commercieel gedreven bent en beschikt over sterke communicatieve vaardigheden. 

Wij bieden jou... 

• een uitdagende en afwisselende fulltime functie met volop ontwikkelmogelijkheden bij 
hard groeiend bedrijf; 

• een informele en open bedrijfscultuur; 
• een mooi pakket aan marktconforme arbeidsvoorwaarden, waaronder 25 

vakantiedagen, een reiskostenvergoeding, lunch op kantoor en leuke uitjes. 



• gezellige borrels of feestjes en keihard ingemaakt worden (door de directie) op onze 
voetbaltafel, tafeltennistafel of Nintendo! 

• werken binnen een werkomgeving waar je energie van krijgt en waar je kan 
doorgroeien. 

Pas jij bij ons? 

Wij zijn een jonge maar hard groeiende organisatie met 8 medewerkers. Ons kantoor en magazijn zit 
in Wieringerwerf en is prima te bereiken met de auto of openbaar vervoer.  

Contactgegevens:  

• Florian@verpakgigant.nl  

• 072 202 91 79 
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