
Werde EINER von Utz...

Medewerker in de buitendienst (v/m)
Uw taken:
U zet een nieuwe klantenkring op en begeleid en adviseert deze, waardoor onze zakenrelaties 
uitgebreid worden. U biedt al in de beginfase van projecten technisch advies en overtuigt de 
klant door een komplete benadering van oplossingen. U herkent als technisch ervaren adviseur 
snel en gedetailleerd de behoeften van de klant en kan zo ook impuls geven voor ontwikkeling 
van nieuwe producten. Uw klanten waarderen u als betrouwbare contactpersoon in alle zaken. 
U wordt bij het uitoefenen van uw werk ondersteunt door onze binnendienst en onze konstruk-
tie- en ontwikkelingsafdeling.

Uw profiel:
• Afgesloten technische- en/of handelsopleiding
• Praktijkervaring op het berijk van de verpakkingsindustrie/afloop van logistiek  
• Praktijkervaring in de verkoop binnen- en buitendienst 
• Praktijkervaring met het verloop van projectmanagement 
• Een goed technisch begrip
• Goede kennis van de nederlandse en duitse/engelse taal
• Zelfstandige werkwijze in uw verkoopgebied
• U moet teamspeler zijn

Uw voordelen:
U wordt ontvangen door een vriendelijk team, wat u grondig inwerkt en ondersteunt. Daarenbo-
ven is Utz een betrouwbare en verantwoordelijkheidsbewuste werkgever die zijn medewerkers 
sociale voorzieningen biedt die ver boven het gemiddelde liggen zoals bijvoorbeeld een bedrijfs-
pensioen, succespremies als ook een passende betaling. Tevens hebben wij een omvangrijk ge-
zondheidsmanagement en vorderen wij maatregelen ter bijscholing en voor verdere qualificatie. 
Vertrouw op Utz.

Verdere informatie over Utz als werkgever vindt u onder www.werde-einer-von-utz.de

Hebben we uw interesse gewekt? Dan verheugen wij ons op uw electronische sollicitatieformu-
lieren (max. 1 bestand) met uw voorstelling van het salaris en de termijn waarop u zou kunnen 
beginnen. 
Uw formulieren in duitse of engelse taal kunt u aan onze personeeldirektor Dhr Hanno Poppen-
borg, hanno.poppenborg@utzgroup.com, Phone +49 5923 805 160. sturen.

utzgroup.com
Georg Utz GmbH
Nordring 67
48465 Schüttorf

Phone  +49 5923 805 0
info.de@utzgroup.com

Ons gezamelijk fundament: Wij zijn een internationaal opgesteld, modern, degelijk en onaf-
hankelijk familiebedrijf. Ons gemeenschappelijk succes: wij steunen en vorderen onze mede-
werkers, staan open voor nieuwigheden en plennen vooruitziend. Werken bij Utz: altijd een 
betrouwbare relatie. Word medewerker bij Utz.

De Utz Group heeft wereldwijd 1000 medewerkers, meer dan 500 daarvan werken in Duits-
land. Wij ontwikkelen, produceren en verkopen magazijn- en transportbakken, pallets, tech-
nische onderdelen en werkstukdragers uit reyclebare kunststof. Daarin zijn wij specialisten. Wij 
vervaardigen onze artikelen op moderne spuitgiet- en thermovorm machines en hebben een 
eigen plaatextrusie en werktuigbouw. Met onze milieuvriendelijke produkten en dienstver-
leningen vestigen we een maatstaf en standaards voor de industrie.

Per 01.10.2017  zoeken wij voor de Beneluxlanden een 

Samen werken. Samen succes hebben. Samen vormgeven. 
Elkaar trouw zijn. Wij – daar staat Utz voor. 


