
YouPack is de online specialist op het gebied van 

verpakkingen en beschermingsmaterialen. Het is 

een jonge organisatie, die zeer snel groeit. Om die 

reden is er behoefte aan versterking. Wil jij graag 

onderdeel zijn van dit succes, reageer dan! 

 
Voor alles op het gebied van verpakkingen kun je terecht bij YouPack, zowel in Nederland als 
daarbuiten. YouPack biedt een totaal oplossing, dat betekent niet alleen verpakkingsmateriaal, maar 
ook beschermingsmaterialen en alles wat daarbij komt kijken. De doelgroep is breed, van de handige 
doe het zelver tot webshops en winkels. YouPack is onderdeel van de Best Packaging Group, een 
overkoepelende organisatie van vijf zelfstandige bedrijven. Totaal werken er 70 medewerkers, die 
elkaar aanvullen op het gebied van verpakkingen.  
 
Binnen YouPack werken we met een jong, enthousiast en ondernemend team en zijn we per direct 
op zoek naar een collega: 
 

Talent E-commerce 
(fulltime) 

 
Uitdaging, afwisseling en e-commerce zijn jouw ding. Het is een brede functie, waarin je de 
mogelijkheid krijgt jezelf verder te ontwikkelen. In deze functie hou je je bezig met de order 
verwerking en alles wat daarbij komt kijken. Denk daarbij aan het behandelen van aanvragen en het 
beantwoorden van (product)vragen.  
 
Je hebt dagelijks contact met klanten, zowel via chat als via mail en telefoon. Daarnaast heb je 
regelmatig contact met diverse externe partijen zoals Bol.com en (logistieke) partners. Je bereidt 
offertes voor, hebt de verantwoordelijkheid over het voorraadbeheer en draagt bij aan het verzorgen 
van diverse rapportages. Je denkt graag mee over online verkoopacties en toont initiatief hierin. Ook 
hou je je bezig met social media om de naamsbekendheid te vergroten en probeer je hiermee actief 
het netwerk uit te breiden. Daarnaast verzorg je in deze functie dagelijks de orderpicking en het 
inpakken van de te verzenden producten.  
 
Wat heb jij ons te bieden?  

 Je bent communicatief zeer sterk, zowel mondeling als schriftelijk; 

 Je denkt mee en neemt eigen initiatief; 

 Je hebt affiniteit met digitale middelen, waaronder social media; 

 Je kunt de rust bewaren en bent stressbestendig, wanneer dit nodig is; 

 Je hebt MBO werk- en denkniveau in de richting van Communicatie. 
 

Wat bieden wij jou? 
Wij bieden jou een uitdagende en zelfstandige functie, waar veel ruimte is voor eigen inbreng. In 
eerste instantie krijg je een contract voor bepaalde tijd, maar wel met de intentie deze uiteindelijk 
om te zetten in een vaste aanstelling. Je ontvangt een marktconform salaris en 25 vakantiedagen. 
 
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat je als medewerker jezelf blijft ontwikkelen, zodat we jou zo 
optimaal mogelijk in kunnen zetten. Daarbij bieden wij een prettige werkomgeving, waarin we 
professioneel en met veel verantwoordelijkheidsgevoel werken. De cultuur is informeel, waarin 
samenwerking centraal staat. 
 
 
 
 
 



Geïnteresseerd? 
Ben je geïnteresseerd in deze leuke en uitdagende functie? Stuur dan zo snel mogelijk je cv + een 
korte motivatie naar werken@bestpackaginggroup.nl  t.a.v. Mandy Graaf.  Ga naar onze website 
www.youpack.nl of www.bestpackaginggroup.nl voor meer informatie over het bedrijf of neem 
contact op met Mandy via nummer 0174-63 00 11.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  
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