
Designer/Jr. Technical Accountmanager 
Wil jij werken in een uitdagende en inspirerende omgeving bij een multinational die duurzame 

verpakkingen ontwikkelt en produceert? En ben jij niet bang om uitdagingen aan te gaan en de mouwen 

op te stropen? Dan is dit echt een functie voor jou.   

Wie zijn wij? 

Smurfit Kappa Hexacomb maakt deel uit van de Smurfit Kappa Group, een internationaal concern met 

meer dan 370 vestigingen in 35 landen. Met ruim 45.000 medewerkers in Europa de grootste 

onderneming op het gebied van de fabricage van (nieuw) papier en papier gebaseerde verpakkingen.  

Wie zoeken wij?  

Voor onze afdeling Design zijn wij op zoek naar een Designer/Jr. Technical Accountmanager. In deze rol 

ben jij verantwoordelijk voor het ontwikkelen van verschillende toepassingen van honingraatkarton 

waarmee je ons sales team ondersteunt. Daarnaast ben je in staat vanuit je functie als Designer/Jr. TAM 

optimaal mee te denken met de klant en je te verplaatsen in de uitdaging van de klant om vervolgens de 

meest optimale oplossing voor te stellen. Op termijn bezoek je zelfstandig of samen met de 

Accountmanager klanten. Het vervaardigen van complete technische tekeningen, samples en dergelijke 

hoort bij je werkzaamheden. 

Wat kan jij? 

 Het bedenken, ontwikkelen en presenteren van nieuwe maakbare oplossingen en toepassingen 
in samenspraak met de klant. 

 Ontwerpen van nieuwe-, standaard-, en alternatieve toepassingen met behulp van Artios CAD. 
Uitwerken van het ontwerp naar een instructie voor productie.  

 Vervaardigen van samples en modelverpakkingen. 

 Testen van de kwaliteit en constructie van de modelverpakkingen. 

 Leveren van stanstekeningen voor de stansmesleverancier. 

 Organiseren van testtrajecten voor nieuwe producten vanaf productie tot en met de 
eindgebruiker.  

 
 Verder herken jij jezelf in het volgende: 

 MBO+/HBO werk- en/of denkniveau (middels opleiding of anderszins)  

 Kennis van de geautomatiseerde systemen, waaronder Artios CAD 

 Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal 

 Ca. 3 jaar ervaring 

 Accuraat, kritisch, kwaliteitsbewust, probleemoplossend vermogen en professionele 
presentatievaardigheden 

 In staat om met collega's van verschillende afdelingen samen te werken 

 Je krijgt energie van een dynamische onderneming 
 
Ben je geïnteresseerd, stuur dan je sollicitatiebrief met cv naar vacatures.ermelo@smurfitkappa.nl. Voor 
meer informatie over deze vacature kun je ook contact opnemen met de afdeling HR op 0341-369834. 
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