
BEDRIJF
FOYLO (www.foylo.eu), gevestigd in Antwerpen, maakt deel 
uit van de dynamische en ambitieuze Buildmat-groep.

Dit groeibedrijf is een totaalpartner voor folies en 
verpakkingen dat actief meedenkt met zijn klanten richting 
de juiste, duurzame oplossingen, waarbij toekomstige 
uitdagingen op een transparante en onderbouwde manier 
worden omgezet naar kansen. Heel wat KMO’s alsook grote 
bedrijven vertrouwen op het advies van FOYLO voor hun 
innovatieve en duurzame verpakkingsoplossingen, gaande 
van industrie, bouw tot retail. Voor hen levert Foylo de 
nieuwste technologie, gecombineerd met duurzame keuzes 
en een snelle kwalitatieve service.

De centrale waarden van Foylo zijn innovatie, passie en 
expertise.

Ter versterking van haar commercieel team, zoekt FOYLO een 
gedreven en enthousiaste Business Development Manager 
voor België en Nederland, voor de FFS en Stretch Hood folies 
van SELENE waarvan Foylo exclusief verdeler is in België en 
Nederland en met een productie gelegen te Lucca, Italië.

LEADER IN INNOVATIVE PACKAGING

• Gerichte actieve prospectie en het versterken van 
bestaande klantenrelaties.

• Formuleren van duurzame verpakkingsoplossingen, 
ondersteunen van productietesten en finaliseren van 
samenwerkingsakkoorden met passende service levels.

• Beheren en onderhouden van contacten, communicatie en 
relatie met onze productie in Italië alsook het begeleiden 
van klantenbezoeken aan onze productie.

• Budgetverantwoordelijkheid en focus op de ontwikkeling 
van duurzame, winstgevende groei en een uitmuntende 
klantentevredenheid, gekoppeld aan het uitdragen van 
de sterke naam van FOYLO als betrouwbare partner voor 
de FFS en Stretch Hood klanten.

• De Business Development Manager rapporteert aan de 
Sales Director.

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER (m/v)

FUNCTIE
• Uitwerken van een lokale verkoopstrategie die gericht 

is op het ontwikkelen van duurzame groei en van een 
accountstrategie voor FFS en Stretch Hood verpakkingen 
in de industrie, logistiek, chemie en voedingsindustrie.

• Analyse van de Belgische en Nederlandse 
marktopportuniteiten en het uitwerken en uitvoeren 
ervan volgens een gerichte en gestructureerde 
marktbewerkingsstrategie.

PROFIEL
Belangrijkste capaciteiten en vaardigheden:

• Je behaalde bij voorkeur een bachelorsdiploma en 
hebt reeds enkele jaren accountmanagement ervaring 
B2B, bij voorkeur in de technische verkoop van 
verpakkingsoplossingen

• Je bent een echte netwerker die gemakkelijk nieuwe 
markten ontwikkelt en het vertrouwen weet op te bouwen 
bij klanten. Ook bij grotere bedrijven met complexere 
DMU’s.

• Je analyseert en detecteert snel de noden bij klanten 
en weet deze als adviseur om te zetten in passende 
oplossingen en voorstellen.

• Je werkt resultaatgericht met een positieve mindset 
gericht op het brengen van de juiste oplossingen.



• Je overtuigingskracht, luisterend vermogen en 
communicatieve vaardigheden in het Nederlands, Frans 
en het Engels helpen je om langdurige professionele 
relaties op te bouwen, met zowel collega’s, productie als 
klanten.

• Anderen omschrijven je als een uiterst betrouwbaar, 
leergierig  en dynamisch iemand met een hoge gunfactor 
en met een goed inlevingsvermogen.

• Je bent organisatorisch sterk en gaat gestructureerd te 
werk.

LEADER IN INNOVATIVE PACKAGING

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER (m/v)

AANBOD
• Werken in een toekomstgericht en groeiend bedrijf dat 

bijdraagt aan het duurzame circulaire business model en 
dat deel uitmaakt van een sterke Belgische groep.

• Een uitdagende functie met veel vrijheid en ruimte voor 
initiatief en nieuwe ideeën.

• Korte communicatielijnen en een snel beslissingsproces.
• Deel uitmaken van een fris team waar de waarden 

openheid, flexibiliteit en werkplezier centraal staan.
• Gedegen technische training.
• Een competitieve compensatie en voordelenpakket.

INTERESSE
Stuur je motivatie en cv naar jobs@foylo.eu 


