
labels & packaging

Ook op zoek naar 
het juiste label?

 Dit is je kans!

Als Account manager (m/v) sta je in 
voor het fideliseren van onze ruime B2B 
klantenportefeuille, maar krijg je ook 
de kans om die verder te ontwikkelen. 
Van zodra de leads klanten worden, sta 
je hen bij met advies en zoek je mee 
naar tailor made oplossingen voor hun 
verpakkingsvragen.  Na verloop van 
tijd word je of ben je reeds expert in de 
markt van zelfklevende etiketten. Op 
heden zijn we op zoek naar 2 collega’s 
(Regio Antwerpen, Regio West- en Oost 
Vlaanderen) die dagelijks het beste 
van zichzelf willen geven om Accent 
Etiketten verder op de kaart te zetten. 
Wie heeft zin in deze uitdaging?

Wat te verwachten:
• Je komt terecht in een dynamische 

werkomgeving waar collegialiteit 
centraal staat, gedreven door een 
no-nonsense en familiale cultuur.

• Je weet hoe je een klantenportefeuille 
onderhoudt en verder uitbouwt met 
zin voor initiatief en een ruime mate 
van autonomie. 

• Je werkt in nauw contact met de Sales 
Director en rapporteert dan ook aan 
hem.

• Je mag een competitief salarispakket 
verwachten volgens je ervaring, 
inclusief bedrijfswagen.

ACCOUNT MANAGERS

Hier herken je jezelf in:
• Extravert persoon, communicatief en klantgericht
• Hoger opleidingsniveau of gelijkwaardig door ervaring
• Sterk interesseveld voor de wereld van labels
• Je hebt een winnaarsmentaliteit en houdt niet van verliezen
• Je hebt een professionele attitude en uitstraling
• Nederlandstalig met goede noties van het Frans

Helemaal klaar om een Accent expert te worden?
Stuur je cv en motivatiebrief naar Thibaud@accent-etiketten.be
en overtuig ons voor een kennismakend gesprek.
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Accent Etiketten, onderdeel van de internationale Asteria Group, is 
een toonaangevende producent van zelfklevende labels voor allerlei  
industriële toepassingen. Wegens sterke groei gaan we op zoek naar:


