
Vacature Commercieel Medewerker Binnendienst 
 

 
Wat is jouw opdracht? 
 
Ambitie 
De folies van Pack Vision verfraaien verpakkingen van consumentenproducten en dragen zo 
bij aan imago en (A-merk) beleving van het product. Als de nummer 2 speler van Europa in de 
grafische industrie wordt Pack Vision met passie gedreven door het streven naar een 
circulaire economie. Daarom wil zij haar succes duurzaam verder uitbouwen met als doel: een 
bedrijfsvoering die binnen 3 jaar op basis van zero emissie werkt, zodat Pack Vision op een 
milieubewuste manier de finishing touch levert aan de productverpakkingen van haar klanten. 
 
Opdracht 
Ben jij de duizendpoot die zowel klant als collega’s optimaal ondersteunt? In deze veelzijdige 
rol van Commercieel medewerker binnendienst bij Pack Vision ben je dagelijks het 
aanspreekpunt van klanten in een dynamische wereld. Je beantwoordt vragen, werkt aan 
orders, behandelt ordertrajecten en nog veel meer. Het is de bedoeling dat je na het eerste 
jaar helder zicht hebt op de verschillende processen en documentatiestromen en deze zo 
goed mogelijk kunt stroomlijnen. Door bij te dragen aan het soepele verloop van zowel 
interne als externe processen, stel je Pack Vision in staat om klanten nóg beter van dienst te 
zijn met als resultaat; fraaie verpakkingen die voor de consumenten een lust voor het oog 
zijn! Je bent als het ware de linking-pin tussen internationale klanten en de interne 
organisatie. 
 
Hoe ga je dat aanpakken? 
 
Raak jij enthousiast van het werken in een dynamische omgeving en zoek je veel variatie in 
een functie? Als commercieel medewerker binnendienst ben je het eerste aanspreekpunt 
voor de klanten van Pack Vision. Dagelijks verwerk je orders, geef je antwoord op de meest 
uiteenlopende vragen van klanten en zorg je ervoor dat ordertrajecten goed worden 
gecoördineerd en ingepland. Door je servicegerichte instelling en proactiviteit houding denk 
je oplossingsgericht mee met zowel klanten als je collega’s van de buitendienst. 
 
Je bent een echte spin in het web van commerciële processen en je zorgt ervoor dat deze 
vlekkeloos verlopen. In een snelle en flexibele organisatie als Pack Vision, ben je zowel voor 
klanten als collega’s een stabiele factor die altijd het overzicht bewaart en zaken goed regelt. 
 
Hierbij zijn multitasken en vlot schakelen jouw tweede natuur. In deze uitdagende functie 
werk je vanuit het kantoor in Waalwijk en maak je samen met een drietal collega’s deel uit 
van een hecht en betrokken binnendienstteam. 
 
 
 
 
 



Wat breng je daarvoor mee? 
• Klantgerichte en flexibele instelling 
• Energiek, enthousiast, resultaatgericht & leerbereid 
• Accuratesse en je hebt oog voor detail 
• Je bent op je best in een dynamische omgeving waar je kunt multitasken 
• Grote mate van stressbestendigheid en oplossingsgerichtheid 
• Ervaring met / kennis van het werken met bedrijfssoftware 
• Je communiceert moeiteloos in het Engels en Duits 
• Ervaring met e-marketing 
• Hbo werk- en denkniveau 

 
Wat krijg je ervoor terug? 

• Werken bij een dynamische organisatie met een informele sfeer 
• Deel uitmaken van een hecht en betrokken team van gezellige collega's 
• Werken met innovatieve en kwalitatief hoogwaardige producten 
• Veel vrijheid, verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatieven 

 
Waar ga je dit doen? 
Pack Vision, onderdeel van United Foils Europe, is internationaal een toonaangevende 
leverancier van diverse soorten folies; van warmdrukfolie en koudfolie tot holografische folies 
en special effect folies. Deze folies worden voor diverse producten gebruikt in allerlei 
branches. Loop een supermarkt binnen en de kans is groot dat veel van de producten die je 
ziet liggen, bedrukt zijn met folie van Pack Vision. 
 
Aan de hand van een grote hoeveelheid kennis en know-how en een uitstekend service- en 
distributienetwerk, adviseert én voorziet de organisatie klanten in verschillende Europese 
landen van dé meest geschikte folie. Dit wordt verder versterkt door een team van 
vakkundige collega’s die vanuit het kantoor in Waalwijk uitstekende klantenservice bieden. 
Kenmerkend aan de organisatie is een grote mate van flexibiliteit, een dynamische omgeving 
en veel vrijheid voor initiatieven. Kortom, een organisatie die volop in beweging is en waar 
ondernemersgeest prevaleert. 
 
Heb je interesse? 
Heb je interesse in deze dynamische functie? Reageer dan snel! Voor meer informatie over 
deze vacature (UNI211) kun je contact opnemen met Aryan Banaei of Reinout Janssens op het 
nummer 088-6070100. Neem ook een kijkje op http://www.packvision.nl/.  
 


