
 

 
 

 
 
Plasthill B.V. is een vooraanstaande producent van flexibele verpakkingen en technische folies. 
Onze organisatie maakt deel uit van de Oerlemans Packaging groep met vestigingen in Hillegom 
(Plasthill) Genderen, Giessen (Oerlemans Plastics), Goor (Perfon), Edam (Fardem), Oosterwolde 
(OPI) en Geldermalsen (Flexpak). Met ruim 600 gemotiveerde medewerkers ontwikkelt en 
produceert Oerlemans Packaging continu vele innovatieve producten voor uiteenlopende 
toepassingen. De zes bedrijven vormen samen één solide onderneming en zijn doorlopend op zoek 
naar 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. 
 

Plasthill zoekt een ambitieus commercieel talent voor de functie van: 
 

Hoofd Verkoop Binnendienst 
ter versterking van het salesteam (40 u/p.w.) 

 
Wat ga je doen als Hoofd Verkoop Binnendienst? 

 Jij geeft leiding aan het team Verkoop Binnendienst, bestaande uit vier medewerkers. 

 Jij coördineert de activiteiten tussen de Verkoop Buitendienst en de Verkoop Binnendienst en 
stemt de commerciële belangen af met de overige afdelingen binnen de onderneming. 

 Jij wordt verantwoordelijk voor het calculatie- en offerte proces en zorgt voor de juiste 
afhandeling van aanvragen, orders, leveringen en after sales service.  

 Jij stuurt de afdeling en zorgt ervoor dat verander- en verbeteringsprojecten op de afdeling 
succesvol worden afgerond. 

 Voor een aantal klanten word jij zelf de directe aanspreekpartner op de verkoop binnendienst. 

 Jij bent de persoon die de groei van Plasthill op commercieel gebied in goede banen gaat leiden.  
 
Jouw profiel: 
Om in deze functie succesvol te zijn beschik je over uitstekende commerciële en leidinggevende 
capaciteiten. Jij hebt HBO denk- en werkniveau en ervaring in een soortgelijke functie. Jij behoudt 
het overzicht en kan verschillende belangen goed tegen elkaar afwegen. Jij hebt gevoel voor 
automatisering en affiniteit met techniek. Tot slot beheers jij de Engelse en Duitse taal in woord 
en geschrift. Frans is een pré. 
 
Wat biedt Plasthill jou? 

 Een informele, prettige werksfeer in een bedrijf met goede toekomstperspectieven. 

 Naast een goed salaris, beschikken wij over een goede pensioenregeling en een modern 

pakket overige arbeidsvoorwaarden.  

 
Informatie en sollicitatie: 
Heb jij nog vragen over jouw toekomstige baan? Neem dan contact op met Sander Kool, directeur. 
Dit kan telefonisch via 0252-522214.  
 
Solliciteren op de functie? Stuur jouw schriftelijke sollicitatie inclusief motivatie per e-mail naar 
sollicitatie@plasthill.nl. Sollicitaties zonder motivatie worden niet in behandeling genomen. 
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