
 
Bij Base Packaging, gevestigd te Maasdijk, zoeken we versterking. 

Base Packaging is een groothandelsbedrijf gespecialiseerd in diverse soorten afvalzakken, 

uisvuilzakken, pedaalemmer-zakken en containerzakken. Base Packaging levert haar producten aan 

klanten in de scheepvaart, luchtvaart, retail, overheidsinstellingen en groothandels. Dagelijks leveren 

wij vanuit ons distributiecentrum in Maasdijk onze producten naar binnen- en buitenland.  

Base Packaging is een dynamisch en snel groeiend bedrijf waarbij de klant centraal staat. Wij leveren 

uitsluitend aan groothandelsbedrijven en grootverbruikers. Onze ambitie is om de meest 

toonaangevende leverancier in ons vakgebied te worden. Daarom nemen wij een leidende rol in het 

recyclen van plastics en richten ons op samenwerkingsverbanden met inzamelaars van plastics en 

verwerkers daarvan. Ook richten wij ons op milieubesparende alternatieve materialen waarbij wij 

een steentje bijdragen aan een schoner milieu. 

 

Base Packaging is een snel groeiende organisatie met een jong, enthousiast en ondernemend team 

en per direct op zoek naar een collega: 

Commercieel medewerker binnendienst 
(met doorgroei mogelijkheden naar buiten) 

(fulltime) 
 
Uitdaging, afwisseling en commercie zijn jouw ding. Je krijgt energie van het binnenhalen van nieuwe 
klanten, je bent pro-actief, toont durf en gaat geen uitdaging uit de weg. Je focus in deze functie ligt 
op het actief benaderen van klanten, in beginsel van binnenuit. Via een actieve telefonische sales 
benadering ontdek je mogelijkheden bij nieuwe of bestaande klanten. Je draagt door middel van 
acquisitie bij aan de uitbreiging van het klantenbestand en de verkoop van nieuwe producten bij 
bestaande klanten. Daarnaast zal je zelfstandig afspraken plannen en klanten bezoeken.  
 

Ook draag je je steentje bij in het ondersteunen van je collega’s die dagelijks de klanten bezoeken. 
Dit doe je door het verlenen van assistentie bij het opstellen van offertes en het verwerken van 
orders, het beantwoorden van vragen van klanten en het up to date houden van het klantenbestand. 
Je bent verantwoordelijk voor de verkoop en assisteert daarnaast bij de inkoop en het 
voorraadbeheer. Er is ruimte om je binnen deze rol te ontwikkelen naar een stevigere rol in de 
buitendienst.  
 
Wat heb jij ons te bieden? 

 Je beschikt over HBO werk- en denkniveau (bij voorkeur richting HBO Commerciële 

economie); 

 Je hebt minimaal 2 jaar ervaring op het gebied van verkoop en acquisitie; 

 Ervaring met of kennis van verpakkingen is een pré, maar geen must; 

 Je beschikt over een uitgesproken commerciële instelling en overtuigingskracht; 

 Je kunt zowel in teamverband als zelfstandig werken; 

 Je bent stressbestendig, kan prioriteiten stellen en het overzicht behouden;  

 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, in woord en schrift; 

 Je bent in het bezit van rijbewijs B. 

Wat bieden wij jou? 
Wij bieden jou een uitdagende en zelfstandige functie, waar veel ruimte is voor eigen inbreng. In 
eerste instantie krijg je een contract voor bepaalde tijd maar wel met de intentie deze uiteindelijk om 



te zetten in een vaste aanstelling. Je ontvangt een marktconform salaris en 25 vakantiedagen. 
Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om je middels opleidingen verder te ontwikkelen. 
 
Naast dat we professioneel en met respect met elkaar omgaan en ons werk serieus en met veel 
verantwoordelijkheidsgevoel oppakken, houden we ook van gezelligheid en zijn we geïnteresseerd in 
onze medewerkers. Wij hebben regelmatig een vrijdagmiddagborrel en zo nu en dan een feestje na 
werktijd. We doen er alles aan om je hier snel thuis te laten voelen. 
 
Geïnteresseerd?  
Base Packaging is onderdeel van de Best Packaging Group, een overkoepelende organisatie van zes 
zelfstandige bedrijven, met in totaal 70 medewerkers, die elkaar aanvullen op het gebied van 
verpakkingen. 
 
Ben je geïnteresseerd in deze leuke functie? Stuur dan zo snel mogelijk je cv + een korte motivatie 
naar werken@basepackaging.nl  t.a.v. Mandy Graaf.  Ga naar onze website www.basepackaging.nl 
voor meer informatie over het bedrijf of neem contact op met Mandy Graaf via nummer 
0174-63 00 11.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  
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