
 
 

Medewerk(st)er verkoop binnendienst 
(fulltime) 

 

Door jouw inzet kan de verkoop buitendienst optimaal presteren en draag je actief bij aan de  verdere 
professionalisering van onze organisatie. 
De diverse commerciële taken zorgen ervoor dat je een hele afwisselende baan hebt waarbij je te 
maken krijgt met diverse disciplines en afdelingen binnen en buiten de organisatie. 

De taken zijn o.a.: 

 Klanten adviseren over de optimale verpakkingsoplossing 

 Maken en opvolgen van offertes 

 Calculeren van verkoopprijzen 

 Verwerken en bevestigen/bewaken van orders 

 Ondersteuning van de verkoop buitendienst 

 Verantwoordelijk voor je eigen klantenportfolio 

 Aftersales 

Je rapporteert aan hoofd verkoop binnendienst. 

Je profiel 

 Je hebt HBO werk- en denkniveau 

 Je beheerst Engels en Duits in woord en geschrift 

 Je hebt bij voorkeur ervaring in een productieomgeving 

 Je bent proactief en accuraat 

 Je hebt commerciële affiniteit en je bent pragmatisch ingesteld 

 Je hebt drive, bent gepassioneerd en werkt graag in teamverband 

De organisatie 

PilloPak is een internationaal opererende onderneming en actief in de ontwikkeling, productie en 
verkoop van verpakkingen van lichtgewicht golfkarton. PilloPak staat voor absolute kwaliteit en is 
toonaangevend in de Europese markt. De organisatie ontwikkelt transport- en productverpakkingen voor 
een groot aantal markten zoals o.a. de levensmiddelenindustrie, meubelindustrie, personal care en de 
bouw. Voorbeelden hiervan zijn industriële bakkerijen, to-go kanalen, toonaangevende parfumhuizen en 
producenten van deuren, keukens en diverse andere industriële producten.  

PilloPak maakt deel uit van de Palmgroep uit Duitsland, een producent van papier en golfkarton met 
4000 medewerkers en een omzet van 1,6 miljard euro per jaar. PilloPak is gevestigd in Eerbeek en telt 
100 medewerkers. 

PilloPak biedt 

Een zelfstandige uitdagende functie bij een internationaal georiënteerde organisatie die zich blijft 
vernieuwen en ontwikkelen.  De organisatie biedt uitstekende primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden. 

Reageren? 
Je reactie met CV kun je sturen naar Mark Theunissen, Manager P&O op theunissen@pillopak.nl    – 
Sluitingstermijn: 15 mei 2019 
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