
 

 

Vacature Accountmanager 
 
Ben je commercieel gedreven, lijkt het je leuk om voor een familiebedrijf te werken en heb je 
affiniteit met duurzaamheid? Ons salesteam heeft jouw enthousiasme en hunters mentaliteit 
nodig! Wij verwelkomen graag een nieuwe collega Accountmanager voor de regio Vlaanderen. 
 
Als Accountmanager adviseer je (potentiële) klanten én inventariseer je kansrijke situaties op het 
gebied van verpakkingen. Je adviseert over de beste verpakkingsoplossing, levert maatwerk indien 
nodig en brengt onze verpakkingen van 100% gerecycled kunststof onder de aandacht. Dit doe je 
zeker niet alleen. Jouw collega’s van de afdeling Backoffice hebben ontzettend veel kennis en zij 
ondersteunen jou bij het geven van advies aan (potentiële) klanten. 
 
Wat ga je doen: 

• Je bent actief betrokken bij het hele salesproces. Je volgt leads op, voert 
inventarisatiegesprekken met de klant en beoordeelt welk verpakkingsproduct de beste 
match voor hem/haar is. 

• Voor een nog beter resultaat hebben we jouw creativiteit nodig. Je krijgt dan ook de vrijheid 
om zelf salesacties te ontplooien en zo groei te realiseren. 

• Samen met de rest van het team stel je een regioplan op. 

• Je volgt verkooptrainingen, zodat je nog beter wordt in je vak. 
 
Wij vragen: 

• Je bent minimaal in het bezit van een diploma secundair onderwijs. 

• Je bent resultaatgericht en je houdt ervan om deals te sluiten. 

• Je denkt in opportuniteiten en zoekt creatieve oplossingen voor jouw klanten. 

• Je hebt kennis van de Engelse taal. 
 
Wij bieden: 

• Een marktconform salaris. 

• Een 40-urige werkweek. 

• Een auto, een telefoon en een laptop van de zaak. 

• Een tof salesteam dat bestaat uit gedreven collega’s. 

• Goede ontwikkelingsmogelijkheden door middel van opleidingen, cursussen en trainingen. 

• Ruimte voor nieuwe ideeën en initiatieven, wij staan open voor jouw inbreng. 

• Een uitdagende baan waarin je werkt met jonge, gemotiveerde collega's binnen een 
ambitieus familiebedrijf. 

• Een stabiel en groeiend familiebedrijf met korte lijnen. 
 
For safe keeping. 
Wij zijn een internationaal opererend familiebedrijf met meerdere vestigingen, maar we werken  
als één team aan safe keeping. Met elkaar creëren wij dagelijks een veilige en gezonde 
werkomgeving voor onze relaties én voor jou. Bij deze functie kom je in dienst bij onze business unit 
Alpak bv, afdeling Sales. Je standplaats is ons kantoor in Aarschot. 
 
 



 

 

Solliciteer direct 
Je kunt reageren door te solliciteren via ons sollicitatieportaal https://www.werkenbijhouweling.nl/. 
Voor vragen en meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Dries Branders 
(Manager Sales) via dries.branders@houweling.be. 
  
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 
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