
 

 

 

 

Heidelberg Benelux (voorheen Plantin en Tetterode) is onderdeel van Heidelberger 

Druckmachinen AG en levert printing oplossingen aan de grafische markt in de Benelux. 

Daarbij beperken wij ons niet tot de verkoop van machines, maar leveren wij ook alle 

bijbehorende services, onderdelen, verbruiksgoederen, software en opleiding gedurende de 

gehele levenscyclus van de machine. Heidelberg Benelux realiseert samen met haar 160 

medewerkers vanuit Evere (BE) en Haarlem (NL) een omzet van ongeveer €100 miljoen.  

Voor onze vestiging in Evere zijn wij op zoek naar een  

Sales- & Product-specialist Label (m/v) 

De functie:  

- Als Sales- en Product Specialist Label voor de Benelux, bent u het eerste 

aanspreekpunt van onze flexo- en labelklanten in de Benelux. Daarnaast bent u het 

belangrijkste contact van onze leveranciers (hoofdzakelijk Heidelberg/Gallus) en 

werkt nauw samen met hen. 

- U doet aan prospectie bij klanten en genereert op deze manier projecten die u 

verder opvolgt en tot een goed einde brengt. Waar nodig heeft u daarbij 

ondersteuning vanuit de leveranciers.  



 

 

Jouw profiel:  

• U heeft ervaring/affiniteit met productieprocessen, bij voorkeur grafisch 

gerelateerd. 

• U beschikt over de nodige technisch-commerciële flair. 

• Ervaring met projectmanagement is een plus.  

• U heeft een hands-on mentaliteit, u kunt zelfstandig werken. 

• U bent in bezit van rijbewijs B, en bereid een deel van de tijd op de baan te zijn.  

Deze functie vereist soms korte verplaatsingen naar het buitenland. 

• U heeft een goede beheersing van de Nederlandse, Franse en Engelse taal. Zowel in 

woord als schrift.  

 

Ons aanbod: 

- Wij bieden je een afwisselende functie, waarbij we garanderen dat routine of 

verveling uitgesloten zijn. 

- Wij kennen prima arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris.  

 

Wil je verdere informatie of ben je geïnteresseerd? 

Neem dan contact op met Wim Theuns, HR-adviseur van onze vestiging in Evere, telefoonnr. 

+32 (0)2 727 34 00 of via email  wim.theuns@heidelberg.com. 

 

Voor informatie kun u ook contact opnemen met Steve Debloem, Sales Manager, 

telefoonnr. +32 (0)2 727 30 07 of via email steve.debloem@heidelberg.com.  

 


