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Functie-omschrijving 
Account Manager Food Processing – Variapack 

ack 
Voor Variapack, een innovatieve verpakkingsspecialist die een 

ruim assortiment aan verpakkingsmaterialen importeert en 

verdeelt in de Belux en deel uitmaakt van de internationale 

beursgenoteerde groep Bunzl, zijn we op zoek naar een 

Accountmanager Food Processing. 

 

Als Account Manager Food Processing ben je verantwoordelijk voor de verkoop van de producten 

van Variapack bij voeding verwerkende bedrijven en voor de groei en de rendabiliteit van deze 

verkoop.  

Je rapporteert aan de salesmanager Food Processing. 

We zijn op zoek naar een hunter die sterk is in het bouwen van commerciële relaties die gericht 

zijn op het meedenken met de klant en een bewezen succesvolle accountmanager ervaring bij 

voorkeur in de food processing industrie. Als je dit combineert met een positieve en 

enthousiaste persoonlijkheid en het potentieel om door te groeien, dan willen we graag met je 

praten. 

Je komt terecht in een sterke internationale groep met een hoog no-nonsense-gehalte, een 

resultaatgerichte werksfeer en met ruimte voor vernieuwende inbreng en persoonlijke 

ontwikkeling. 

 

Bedrijfsomschrijving 

Variapack is een innovatieve verpakkingsspecialist die een ruim 

assortiment aan verpakkingsmaterialen importeert en verdeelt 

in de Belux. Met andere woorden: Variapack is geen 

productiebedrijf maar een groothandel die wereldwijd inkoopt 

en verpakkingsmaterialen levert aan klanten in België en 

Luxemburg. Ze bieden door outsourcing een toegevoegde 

waarde aan hun klanten. Hierdoor verlagen klanten de vele 

verborgen kosten van in-house aankoop en distributie en komt er meer ruimte en budget vrij 

voor hun eigen core business. Het assortiment bestaat uit merkproducten en private labels en 

biedt een one-stop-shop voor non-food verbruiksgoederen. 

Variapack zet sterk in op verpakkingsmaterialen geproduceerd met grondstoffen uit 

hernieuwbare bronnen. Minimum 90% van het materiaal bestaat uit hernieuwbare 

grondstoffen, die in de natuur of in ecologische kringlopen terug te vinden zijn.  

Sinds 2007 maakt Variapack deel uit van de internationale, beursgenoteerde groep BUNZL 

(www.bunzl.com). De BUNZL-groep telde in 2017 een omzet van 9,7 miljard euro, is wereldwijd 

http://www.bunzl.com/
https://www.variapack.be/nl/
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aanwezig in meer dan 30 landen. Groei wordt zowel organisch als door overnames gerealiseerd. 

Elk bedrijf krijgt veel autonomie binnen zijn eigen regio en het moederbedrijf bestuurt op een 

gedecentraliseerde manier. 

Momenteel maken drie bedrijven deel uit van BUNZL België: Variapack, King Belgium en 

GlobalNet. 

 

MVO of maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in het DNA van Variapack. Het maakt 

integraal deel uit van de bedrijfsfilosofie en valt onder de noemer BELIEVE. BELIEVE bestaat uit 5 

pijlers die verband houden met duurzaamheid en sociale gelijkheid. Hierbij is het niet alleen 

belangrijk dat Variapack een duurzaam assortiment aanbiedt en duurzame relaties onderhoudt 

met zijn externe relaties en partners. Dit heeft ook impact op de arbeidsomstandigheden van 

buitenlandse fabrikanten en de algemene tevredenheid van medewerkers.  

De 5 pijlers zijn: 

 

 

 

 

Variapack kan rekenen op 60 enthousiaste medewerkers en is gelegen in Wilsele. 

Je vindt meer informatie over Variapack door op het logo te klikken. 
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Verantwoordelijkheden 

• Verzekeren van regelmatige contacten met je klanten; deze contacten zijn zowel gericht op 

de uitbouw van een lange termijn relatie als op het inspelen op korte termijn problemen of 

opportuniteiten; 

• Erover waken dat Variapack een zo hoog mogelijk aandeel heeft in de omzet verpakkingen 

van de klant en dat de klant een zo hoog mogelijk aandeel van het Variapack assortiment 

volgt; 

• Nieuwe producten introduceren en promoties voorstellen en opvolgen; 

• Opvolgen van de engagementen van de klant, meer in het bijzonder het respecteren van de 

betalingsvoorwaarden; 

• Op een planmatige wijze je klantenbezoek organiseren, d.w.z. rekening houdend met een 

voldoende bezoekfrequentie (in functie van de wensen en van het profiel van de klant), met 

maximale productiviteit en efficiency en ruimte latend voor punctuele problemen of 

opportuniteiten; 

• Voldoende aandacht besteden aan de prospectie van nieuwe klanten; 

• Verantwoordelijk voor de offertes aan de klanten, dit in nauwe samenwerking met de 

salesmanager, category managers en met de customer service medewerkers  

• Op systematische wijze alle lopende offertes opvolgen, de klanten hierover aanspreken, het 

resultaat van de offertes registreren, en de salesmanager relevante feedback geven; 

• In samenspraak met de salesmanager jaarlijks je verkoop budgetten opmaken en je 

doelstellingen formuleren; 

• Op regelmatige tijdstippen de uitvoering van je budget bewaken en waar nodig bijsturen; 

• Naast de omzet zal ook de brutomarge opgevolgd worden, zowel voor de klanten 

individueel als voor de globale klantenportefeuille; 

  

Profiel van de kandidaat 

Sales is jou op het lijf geschreven. Je bent communicatief sterk en levelt goed met verschillende 

gesprekspartners. Je hebt een sterke sales drive, bent een teamspeler met een 

winnaarsmentaliteit en hebt een stevige en overtuigende persoonlijkheid. Je neemt initiatief en 

bent vernieuwend door buiten de gebaande paden te durven denken. Ook beschik je over het 

vermogen om efficiënt te plannen.  

Onze ideale kandidaat heeft de volgende kwalificaties 

• Bachelor, commerciële en/of bedrijfseconomische opleiding 

• Kennis van de food processing industrie is een plus 

• Aantoonbaar talent in het werven van nieuwe accounts en behalen van verkoopresultaten  
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• Ervaring met conceptuele verkoop waarbij gezocht wordt naar de best mogelijke oplossing 

voor de klant 

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en kennis van de Franse taal, het is een pre als 

je de Engelse taal ook beheerst  

En beschikt over de volgende competenties 

• Sterk in het bouwen van commerciële relaties die gericht zijn op het meedenken met de 

klant 

• Resultaatgericht en commerciële prestatiemotivatie  

• Overtuigend, sterke persoonlijkheid  

• Klantgericht  

• Creatief en proactief  

• Uitstekende communicatieve vaardigheden  

• Verantwoordelijkheidsgevoel  

• Positief denker en enthousiasmerend 

Je komt terecht in een sterke internationale groep met een hoog no-nonsense-gehalte, een 

resultaatgerichte werksfeer en met ruimte voor vernieuwende inbreng en persoonlijke 

ontwikkeling. 

 

 


