
 
 

 
 

NEFAB Benelux, gevestigd in Gent, Barneveld en Son, maakt deel uit van de Zweedse multinational 
Nefab AB. Nefab, opgericht in 1949, biedt complete verpakkingsoplossingen, geoptimaliseerd om de 
totale kosten en de impact op het milieu te verminderen in de distributieketen van de klant. Dankzij 
onze wereldwijde distributiecapaciteiten en engineering bevoorraden wij industriële bedrijven overal 
ter wereld. Nefab telt wereldwijd 2400 werknemers waarvan 85 in de Benelux. Voor meer informatie 
over Nefab kan u terecht op onze website: www.nefab.com 

 

 
 
 
 

Uw verantwoordelijkheden: 

Account Manager 

Nefab Packaging Belgium NV 

• Prospectie en salesontwikkeling binnen België 

• Bestaande klantencontacten onderhouden en langetermijn klantenrelaties verbeteren 

• Verkoop van standaard en engineered transportverpakkingen 

• Markttrends en concurrentieactiviteit volgen 

• Je rapporteert aan de Sales Manager en werkt nauw samen met het sales-, engineerings- en 
administratie team. 

Uw profiel: 

• Je bent in het bezit van een Bachelor of Masterdiploma 

• Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een B2B omgeving (account management, sales 
vertegenwoordiger, project management...) 

• U weet van aanpakken, zet door en sluit deals 

• Uw commerciële attitude, vlotte communicatie en sociale vaardigheden helpen u om 
langetermijn relaties te ontwikkelen met uw klanten 

• Je bent enthousiast over de producten en altijd op zoek naar de beste oplossing voor uw klant 

• Goede kennis van Nederlands, Frans en Engels 

Ons aanbod: 

• Een unieke kans om te werken voor een innovatieve, groeiende organisatie. 

• Je wordt deel van een organisatie waar vertrouwen, kwaliteit en groei gewaardeerd en 
gestimuleerd worden. 

• Een job met heel wat verantwoordelijkheden en variatie in zowel taken, projecten en contacten. 

• Een aantrekkelijk verloningspakket met extralegale voordelen in lijn met uw kennis & ervaring. 

 
Interesse 

 

Stuur uw CV en begeleidende brief in het Engels of Nederlands naar jobs@nefab.be. Voor meer 
informatie over de job kan u steeds naar ons kantoor bellen en vragen naar de Sales Manager. 

 
 

Nefab Packaging Belgium NV, Eddastraat 40, Haven 3180, B-9042 Desteldonk (Gent) 

Tel +32 (0) 9 231 82 82  Fax +32 9 231 82 39  e.mail  info@nefab.be www.nefab.be 

http://www.nefab.com/
mailto:jobs@nefab.be
mailto:info@nefab.be
http://www.nefab.be/

