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DEELTIJDS COMMERCIËLE MEDEWERKER 

BINNENDIENST 

 

Sinds 1982 is MultiPack een Belgische verpakkings-groothandel, gespecialiseerd in verschillende 
soorten zaksluitingen (marktleider in België), veiligheidsverzegelingen, bindmaterialen, 

verzendingstoebehoren en allerlei (PE) zakken op maat.  

We zijn voor onmiddellijke indiensttreding op zoek naar een parttime commercieel bediende  
(17,5u tot 26,5u – vrij te kiezen): 

PROFIEL 

Als eerste en vaste aanspreekpunt voor ons bestaand en nieuw cliënteel, heb je van nature de nodige 

commerciële feeling en ben je uitermate klantgericht.  

Je volgt bestaande en nieuwe leads nauwkeurig op en doet dit liefst via de telefoon om zo een 

persoonlijke connectie met je klant te behouden. 

Je helpt mee zoeken naar een oplossing op maat voor verpakkingen en werkt een correcte 

prijszetting uit. 

Je onderhoudt de klantendatabase en coördineert de inhoud van de website. 

Je neemt graag de verantwoordelijkheid over je klanten en leads en bespreekt regelmatig de lopende 

zaken met de zaakvoerder. 

Kennis binnen de sector is niet nodig. Wij zorgen voor een interne opleiding over verpakkingen. 

 

DIT VERWACHTEN WIJ VAN JOU:  

• Je bent enthousiast, commercieel en ondernemend. Je werkt op lange termijn met je cliënteel. 

• Je kan zelfstandig werken, prioriteiten stellen en hebt van nature uit een hands-on aanpak.  

• Je beschikt over de nodige flexibiliteit om te switchen tussen verschillende taken en je werkt 
nauwkeurig.  

• Je beheerst de volgende talen: Nederlands, Frans en Engels (zowel spreken als schrijven).  

• Je beheerst vlot het Office365-pakket. Kennis van Teamleader en BOB is een pluspunt.   

http://www.multipack.be/
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AANBOD 

Je krijgt een deeltijds vast contract van 17,5u tot 26,5u per week, en dit op maat van jouw 
levensritme. 

Je komt terecht in een klein team van een financieel gezond bedrijf en werkt mee aan de groei en 
optimale ondersteuning van al onze bestaande en toekomstige klanten. 

We bieden je een correcte verloning alsook eventuele doorgroeimogelijkheden naar voltijds en/of 
buitendienst op termijn. 

Extralegale voordelen en werktijden zijn bespreekbaar. 

Onmiddellijke indiensttreding. 

 
 

CONTACT 

Indien je de geknipte persoon bent voor deze functie, stuur ons dan jouw CV en motivatiebrief naar 
jobs@multipack.be 

http://www.multipack.be/
mailto:jobs@multipack.be

