
 
 

Wij zoeken een 

commercieel medewerker 

(full-time) 
 
 
 
Golfkarton is een geweldig product. Wij maken al 15 jaar de meest uiteenlopende dozen en de mooiste displays 
van dit milieuvriendelijk materiaal. Wat het zo leuk maakt? Dat is de verscheidenheid van onze klanten. Want 
geen product wat in onze dozen komt, is hetzelfde. Van food tot non-food en alles daaromheen. Dat maakt 
golfkarton zo veelzijdig.  
 
Tot slot is EBC Golfkarton onderdeel van de Best Packaging Group. Een groep van vijf zelfstandige bedrijven, 
met ieder een eigen verpakkingsdiscipline, die elkaar uitstekend aanvullen. Neem een kijkje in onze wereld op 
www.ebc-golfkarton.nl 

 

Functie inhoud: commercieel medewerker (full-time) 

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een commercieel talent die het leuk vindt om: 
• Het ondersteunen van je collega’s in de buitendienst 
• Meedenken over het verbeteren van de omzet en klanttevredenheid 
• Potentiële klanten als eerste laten kennismaken met de mogelijkheden van EBC 
• Daarop volgend offertes opstellen en die omzetten in orders 
• Het bedenken van verkoopacties en samen met marketing uitwerken 

 
en wat zo nog meer op tafel komt. Met andere woorden, een leuke en afwisselende commerciële baan. 

 

Wat vragen we van jou?  

Wij zoeken iemand met een uitgesproken commerciële instelling en overtuigingskracht, met goede sociale en 
communicatieve vaardigheden, die klant en resultaat gericht is. Daarnaast zou het mooi zijn, als je naast 
perfect Nederlands je goed kan uitdrukken in het Engels en/of Duits. 

 

Wat bieden we jou?  

Wij bieden jou een uitdagende en zelfstandige functie, waar veel ruimte is voor eigen inbreng. In eerste 
instantie krijg je een contract voor bepaalde tijd, maar wel met de intentie dit om te zetten in een vaste 
aanstelling. Je ontvangt een marktconform salaris en 25 vakantiedagen.  
 
Naast dat we professioneel en met respect met elkaar omgaan en ons werk serieus en met veel 
verantwoordelijkheidsgevoel oppakken, vinden wij plezier in het werk zeer belangrijk en ondernemen wij veel 
om dit te realiseren. 
 
Word jij onze nieuwste aanwinst van ons hechte team?  
Ben jij de Teamspeler die wij zoeken en geïnteresseerd in deze vacature? Stuur dan je sollicitatie naar 
werken@bestpackaginggroup.nl t.a.v. Mandy Graaf. Voor vragen kan je mij bereiken op 06 - 3138 0951. 
 
Misschien tot binnenkort, 
Mandy Graaf 

 

http://www.ebc-golfkarton.nl/
mailto:werken@bestpackaginggroup.nl

