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VACATURE

WIE IS AKARTON?

Commerieel medewerker
binnendienst M/V

Allereerst gaan we jou laten kennismaken met Akarton en alle meerwaarde die Akarton haar klanten kan bieden. 
Door middel van training “on the job” bereiden wij jou erop voor om deze uitdagende functie goed te kunnen vervullen.
Je gaat je voornamelijk bezighouden met verkoopwerkzaamheden en daarbij gebruik maken van een branchgericht 
ERP-systeem, telefoon, internet en email. Door intensieve samenwerking met de accountmanagers, productontwik-
keling, planning-, productie- en kwaliteitsmedewerkers zal er een groei ontstaan in de verkoopmogelijkheden. 
De klant staat hierbij altijd centraal.
Als binnendienst medewerker ben je bekend met onze producten, productiemethoden en zeker ook onze uitstekende 
services. Advies op maat en meedenken met de klant zijn aspecten die je dagelijks in praktijk zult brengen. 
Je zet het klantencontact om in calculaties en offertes en je verwerkt, bij opdracht van de klant, deze ook in ons 
ERP-systeem.
Je bent verantwoordelijk voor prijsbepaling, leveringsvoorwaarden en relatieonderhoud. 
Je zult samenwerken met een team, onder begeleiding van hoofd verkoop.

Wat ga je doen?

COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST M/V 
(36-40 UUR PER WEEK)

Wat vragen wij?
Naast jouw commerciële drive, ben je administratief sterk 
Je beheerst de Engelse en Duitse taal zowel mondeling als schriftelijk 
Je bent ambitieus, je hebt goede communicatievaardigheden, doorzettingsvermogen, technisch inzicht     
en een drive voor succes 
Ook ben je een teamspeler die waar nodig de juiste beslissingen kan nemen 
Je hebt een mbo+ werk- en denkniveau
Kennis van Excel, Outlook en Word is een vereiste
Onze voorkeur gaat uit naar iemand die voor de toekomst geen parttime ambities heeft

Een sociale werkgever met oog voor mens en milieu
Producent van industriële en commerciële golfkarton  
verpakkingen
Vooruitstrevend en innoverend
Kwaliteitsbewust en streeft een hoog betrouwbaar-
heidsniveau na
Actief in o.a. de Benelux, Duitsland, Oostenrijk en IJsland
Altijd geïnteresseerd in jouw visie en ideeën over 
het verbeteren van jouw werk en dat van de afdeling

Akarton is…: Akarton maakt…:
• Kleine én grote verpakkingen
• Kleine én grote series
• Van onbedrukte tot full colour bedrukte verpakkingen
• Actie gerichte commerciële verpakkingen
• Webshop verpakkingen
• En zo veel meer…!

WAT BIEDEN WIJ? INTERESSE?

Een uitdagende baan waarin je jezelf kunt ontwikkelen
Je gaat deel uitmaken van een leuk team, binnen een 
organisatie met een prettige bedrijfscultuur
Een marktconform salaris en goede secundaire 
voorwaarden

Stuur jouw motivatiebrief met C.V. voor 31 oktober 2022
naar personeelszaken@karton.nl t.a.v. Esther van de Ven. 

Ook voor vragen kun je bij haar terecht.




