
Creatief accountmanager grafische verpakkingsindustrie regio
Antwerpen 

Taak
Om het Benelux Sales team te versterken, zijn wij op zoek naar Jou als ervaren
accountmanager op de as Antwerpen - Aachen.
Miller Graphics Group is een belangrijke schakel in de grafische verpakkingsindustrie, de vele
'brands' in hun zoektocht naar een juiste eindverpakking.  Miller Graphics Group is een sterke
organisatie met 15 filialen verspreid in Europa en Afrika.
Wil jij ook werken bij een topspeler? Kan jij niet wachten om met jouw communicatieve en
creatieve kennis, nieuwe klanten en omzet binnen te halen! Het adviseren van klanten over
marktontwikkelingen en de kansen die ze kunnen bieden, doet jou watertanden? Top!
Je kennis van design, verpakking, flexo druktechniek, food en print typeert je? Wil je verder
kunnen groeien in een innovatieve organisatie? Wellicht ben jij dan de collega die wij zoeken!

Je gaat afspraken maken bij prospecten om jouw brede oplossingen te promoten en
verkopen.
Je biedt ondersteuning aan de klant, volgt klanttevredenheid op.
Je coördineert offertetrajecten en verzorgt de opvolging daarvan.
Je werkt nauw samen met de salesmanager, die je bijstaat met raad en daad.
Alsook met de interne sales en productie afdeling.

Profiel
Jouw profiel ziet er als volgt uit:

Je hebt sterke affiniteit met image carrier, designs, verpakking.
Je weet de brand over te brengen op het juiste type verpakking.
Je hebt al ruime en succesvolle ervaring als verkoper van diensten in een B2B
omgeving idealiter binnen food en print.
Je bezit commercieel inzicht met oog voor marktkansen.
Aan vlotte overtuigingskracht en resultaatgerichtheid heb je geen gebrek.
Je woont in de regio Antwerpen, Kempen Limburg.
Je kan je voldoende verhelpen in andere landstalen.

Aanbod
Aantrekkelijke functie met een breed takenpakket en zeer veel ruimte voor eigen inbreng.
Je komt terecht in een internationaal bedrijf in volle expansie en maakt deel uit van een sterke
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marktspeler.
Een sterk en ervaren team staat voor je klaar! Je enthousiaste collega's heten je van harte
welkom!  Je kan rekenen op een collega die je alle kneepjes van het vak leert en die je
stelselmatig klanten doorschuift.
Een passend salaris in functie van je ervaring en competenties met goede secundaire
arbeidsvoorwaarden zoals uiteraard een laptop, telefoon en auto van de zaak.
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