Agridek ontwikkelt en levert innovatieve afdeksystemen voor ruwvoer in de agrarische sector.
Door de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar een:

Verkoper / Adviseur (24 – 40 uur)
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de advisering en de verkoop van de door ons zelfontwikkelde
ruwvoer afdeksystemen aan melkveehouders.
Je bouwt een sterk netwerk op en onderhoud de contacten met bestaande en nieuwe klanten. Je bent
veel extern op locatie aanwezig. je genereerd verkoop door samen met de klant naar de beste
totaaloplossing te zoeken, waarbij jij een actieve adviserende rol inneemt.
Je bent verantwoordelijk voor het totale traject van offerte tot realisatie, inclusief het geven van
trainingen aan de kopers. Het werkgebied is hoofdzakelijk Midden en Zuid Nederland, Duitsland en België.
Binnen ons bedrijf is voldoende ruimte voor eigen initiatief en krijg je een actieve rol binnen onze
marketingactiviteiten w.o. het bezoeken van beurzen, het geven van lezingen. Daarnaast speelt slim in op
de ontwikkelingen en actualiteiten in de branche.
Wij zoeken een zelfmotiverende teamspeler die denkt in kansen en over goede communicatieve
vaardigheden beschikt. Die proactief optreedt in de verkoop van ons unieke Agridek ruwvoer
afdeksystemen.

Functie-eisen:
- Minimaal HBO werk en denkniveau
- Een afgeronde agrarische opleiding dan wel sterke affiniteit hiermee
- Minimaal 3 jaar ervaring in een verkoopfunctie
- Goede beheersing van de talen, NL, Duits en Engels (mondeling en schriftelijk)
- Kennis en ervaring met CRM pakketten en MS-officepakket
- Op korte termijn beschikbaar
Agridek biedt:
- Een baan in een bedrijf met een informele, open sfeer en korte communicatielijnen
- Flexibele omgang met werktijden en werkdagen
- Voldoende mogelijkheden tot zelfontplooiing
- Salariëring in overeenstemming met de functie
- Bonusregeling en lease auto
Denk jij alles in je te hebben voor deze functie?
Neem dan vandaag nog contact op met Jan Bosch via info@Agridek.nl of 06-13455014.

Haal meer uit uw ruwvoer met de Agridek lasagnekuil !

