
Wij zoeken jou!
Als je tenminste bij onze mooie drukkerij wil werken? 

Commercieel Manager Bedrijfsbureau m/v

Randweg 12, 8061 RW Hasselt
038 - 477 88 77  |  www.schuttersmagazijn.nl

Als commercieel manager van ons bedrijfsbureau onderneem jij vol energie en gedrevenheid actie 
om SchuttersMGZ naar een volgend level te brengen. Jij bent als “ondernemer” binnen de missie 
en visie van het bedrijf altijd bezig om het maximale uit klanten en collega’s te halen. Niet praten 
en plannen maken, maar luisteren en actie ondernemen. Daar houden we van!  

Wat is jouw opdracht?
Jouw focus ligt op het succes en het plezier van de commerciële binnendienst. Jij geeft sturing, 
coaching en begeleiding aan collega’s individueel, maar ook in teamverband. Jij tilt de afdeling naar een 
nóg hoger niveau! Daarnaast beheer je projecten en klantrelaties. 

Wat zijn jouw doelen?  
Je maakt heldere KPI’s en stuurt hierop. Je stelt samen met het team een afdelingsplan op, je 
optimaliseert de samenwerking met andere afdelingen en beheert en verbetert processen.

Wat vragen wij van jou?
• Je hebt een commerciële Hbo-opleiding en een aantal jaren ervaring als leidinggevende of aantoonbare 
ervaring in een vergelijkbare branche  • Je neemt graag de verantwoordelijkheid  • Je hebt groot 
commercieel inzicht en werkt klantgericht  • Je bent positief ingesteld en gedreven om resultaten te 
behalen met het team  • Je bent een echte verbinder en leider, die zelf ook de handen uit de mouwen 
steekt

Wat bieden wij jou?
• Een dynamische baan, waarin alle facetten van ons bedrijf naar voren komen  • Een passend salaris 
volgens ons Cao, Grafimedia  • Een mooie plek binnen ons managementteam 

Jouw verantwoordelijkheden
• Je geeft leiding aan onze ordermanagers  • Je zorgt ervoor dat het team en ons bedrijf SchuttersMGZ 
naar een volgend niveau groeit  • Je stelt jaarlijks de doelstellingen voor jouw afdeling en stelt 
alles op alles om deze te behalen  • Je bezoekt jouw eigen klanten en geeft hen advies  • Je maakt 
ordercalculaties en bereidt orders voor

Solliciteren?
We vertellen je graag meer over deze uitdagende functie en ons bedrijf. Neem hiervoor contact op met 
Lianne Eigenberg of neem een kijkje op onze website. Het  telefoonnummer van Lianne is 06-444 459 88 
of mail je motivatiebrief en CV naar lianne@schuttersmagazijn.nl. 

Wie zijn wij?
Drukkerij SchuttersMGZ is een modern en leidend grafimedia bedrijf. Wij bieden onze klanten, samen 
met onze partnerbedrijven, het totale plaatje in communicatie. Bij SchuttersMGZ produceren 
we kwalitatief hoogwaardige communicatieproducten- en middelen in onze eigen, geheel 
vernieuwde drukkerij. Daarnaast bieden wij onze klanten met veel trots het volledige 
aanbod in on- en offline communicatiemogelijkheden. Kortom: Een prachtig, veelzijdig en 
modern bedrijf waar plaats is voor een commercieel talent!


