
 

 
 
Perfon B.V. is een producent van flexibele folies en verpakkingen. Onze organisatie maakt deel uit van de 
Oerlemans Packaging groep met vestigingen in Goor (Perfon), Genderen en Giessen (Oerlemans Plastics), 
Hillegom (Plasthill), Edam (Fardem), Oosterwolde (OPI) en Geldermalsen (Flexpak). Ruim 600 medewerkers 
produceren vele innovatieve producten die wereldwijd verkocht worden aan langdurige relaties in de 
verpakkingsindustrie, horticulture en retail. De zes bedrijven vormen samen één solide onderneming. Continu 
hebben we plaats voor gemotiveerde werknemers die een belangrijke bijdrage willen leveren aan de verdere 
ontwikkeling van onze ondernemingen en die houden van uitdagingen die klanten met ons willen aangaan. 

 
Perfon gaat uitbreiden en daarom gaan we binnenkort verhuizen naar onze prachtige nieuwe locatie in Goor. 
Ben jij de accountmanager die met ons deze uitdagende groei wil realiseren? Dan is onderstaande baan jouw 
uitdaging! 
 

ACCOUNTMANAGER FLEXIBELE VERPAKKINGEN 
        
Wat ga je doen?                                                                          

 Je realiseert de verkoopdoelstellingen d.m.v. actief benaderen van bestaande- en nieuwe relaties 

 Je onderzoekt alle relevante markt- en/of klanteninformatie 

 Je brengt offertes uit en bezit van nature de drive deze om te zetten in orders 

 Je bezoekt en/of neemt deel aan beurzen in binnen- en buitenland 

 Je bent de man/vrouw die deuren opent, die anders gesloten blijven 
 
Jouw profiel: 

 HBO werk- en denkniveau met enkele jaren commerciële ervaring 

 Bij voorkeur ervaring in de voedselverwerkende industrie en/of AGF sector 

 Ervaring in de flexibele verpakkingsbranche is een pre 

 Resultaatgericht, initiatiefrijk, overtuigend en een plezierige collega 

 Doorgrond klantenproblematiek en signaleert trends en knelpunten 

 Sterk commercieel georiënteerd, goede communicatieve vaardigheden 

 Goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal 
 

Wat biedt Perfon jou?  
Wij bieden jou een uitdagende functie met een goed toekomstperspectief binnen een innovatief bedrijf. Er 
heerst een informele en prettige werksfeer. Naast een goed salaris, beschikken wij over een goede 
pensioenregeling en een modern pakket overige arbeidsvoorwaarden.  
 

Meer informatie 
Heb je nog vragen over jouw toekomstige baan? Neem dan contact op met Rob de Leeuw, directeur. Dit kan 
telefonisch via: 0547-276100. 
 

Solliciteren op de functie  
Heb je interesse in deze functie? Dan nodigen wij jou van harte uit om te reageren. Stuur je schriftelijke 
sollicitatie naar Perfon B.V., t.a.v. Rob de Leeuw, rob@perfon.nl.  
 

Voor meer informatie over onze onderneming: www.perfon.nl.  
 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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