
 

 

                         

Vacature Verkoopmedewerker 

Binnendienst 
Koninklijke Drukkerij De Vries, Sneek 

Werken bij een energiek, internationaal en duurzame organisatie wiens producten bij huishoudens 

in heel Europa terug te vinden zijn? Dan ben je bij Koninklijke Drukkerij De Vries aan het juiste 

adres! Solliciteer nu op de functie van Verkoopmedewerker Binnendienst. Een rol met veel 

verantwoordelijkheden en ruimte voor jouw ideeën!  

 

Over Koninklijke Drukkerij De Vries  
Vakmanschap, kwaliteit en betrouwbaarheid dat is waar wij voor staan. Koninklijke Drukkerij  

De Vries is in 1874 opgericht, honderd jaar later hofleverancier en sinds 2016 mogen wij onszelf 

koninklijk noemen! Wij produceren talloze bedrukte kartonnen verpakkingen voor onder andere 

fast moving consumer goods. Met ongeveer 100 collega’s werken wij aan deze prachtige producten 

en onderscheiden we ons door een focus op Operational Excellence en Innovatiekracht. Daarnaast 

vinden we het belangrijk om op een positieve manier bij te dragen aan het milieu en onze 

omgeving.  

 

Jouw nieuwe uitdaging 
In deze functie ben jij dé vraagbaak en sparringpartner voor klanten binnen heel Europa.  

Jij bent hét eerste aanspreekpunt voor uiteenlopende klantvragen die telefonisch of via mail 

binnenkomen. Als verkoopmedewerker op de binnendienst ben je, na een gedegen inwerkperiode, 

verantwoordelijk voor een vast klantenpakket. Het betreft een zelfstandige functie binnen een 

klein team van 4 collega’s.  

 

Om een optimale klanttevredenheid te borgen heb je intensief klantcontact en intern overleg met 

inkoop, planning en productie.  

 

Verder zijn belangrijke taken binnen jouw functie: 
• In nauwe samenwerking met het accountmanagement ben je verantwoordelijk voor het 

maken van offertes; 

• De administratieve afhandeling van het offerte- en ordertraject; 

• Het bewaken van het orderproces; 

• Ondersteuning in de klachtenafhandeling; 

• Voorraad- en debiteurenbeheer en debiteuren. 

 

 

 



 

 

 

 

Wat breng je mee? 
Je bent hands-on, proactief, leergierig, stressbestendig en je hebt een constante focus op kwaliteit. 

Je bent een enthousiaste en gedreven collega die commercieel is ingesteld. Net als wij heb je een 

no-nonsens instelling en streef je continue naar een tevreden klant. De uitdaging om voor een 

succesvol bedrijf te werken waarin nog van alles te ontwikkelen valt spreekt je aan.  

 

Verder beschik je over: 
• Minimaal HBO werk- en denkniveau; 

• Enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie (in de Grafimedia is een pré);  

• Een klantgerichte en flexibele werkhouding; 

• Je bent resultaatgericht en je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken; 

• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift (Duits is een pré); 

• Kennis van Microsoft pakketten.  

 

Wat bieden wij jou? 
Een baan op zowel strategisch, tactisch als operationeel gebied bij een duurzame organisatie  

die verpakkingen produceert voor internationaal opererende opdrachtgevers. Afhankelijk van je 

functie zijn er verschillende opleidingsmogelijkheden (intern en/of extern). Wij vinden het 

belangrijk dat jij iedere dag met plezier naar je werk gaat! Daarom bieden we naast een 

opleidingsmogelijkheden een zeer goed pakket aan arbeidsvoorwaarden met onder andere: 

 

• Een goed salaris en pensioen conform de CAO Grafimedia; 

• Een fulltime functie van 40 per week; 

• 25 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband; 

• Bij voldoende winstgevendheid wordt er een tantième van max. 2 weeksalarissen 

uitgekeerd; 

• Een niet-ziek bonus van €300,- per jaar; 

• Wij betalen jouw vakantiegeld elk jaar uit in april in plaats van mei. 

 

Ben jij enthousiast geworden? Dan zien wij graag jouw CV en motivatie tegemoet via  

info@devries-sneek.nl Voor vragen met betrekking tot de vacature kun je terecht bij Kim Brink, HR 

Manager bij Koninklijke Drukkerij De Vries via 0515-334930.  
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