Bedrijfsprofiel







Agratechniek b.v. ontwerpt, ontwikkelt, produceert en verkoopt een range van standaard producten tot
maatwerk voor de agrosector.
Wij onderscheiden ons door de zeer innovatieve oplossingen.
We hebben de unieke ABC klimaatcomputer ontwikkeld met verschillende toepassingen voor de zaad-,
bloembollen, akkerbouw en tuinbouwsector.
De activiteiten van ons bedrijf richten zich op deze markten zowel binnen als buiten Europa.
Een flexibele en vooral luisterende en klantgerichte houding zijn kenmerkend voor Agratechniek.
Dankzij diverse innovatieve ontwikkelingen maken we een groei door en deze groei willen we continueren.

Functie Commercieel Technisch Adviseur
Als commercieel technisch adviseur onderhoudt je de relatie met zowel nieuwe als bestaande klanten in de
zaadsector en bouwt deze verder uit. Je ziet het als jouw uitdaging gericht acquisitie uit te voeren door
"pioniersadressen" in kaart te brengen en serieuze prospects te bezoeken in binnen- en buitenland.
Samen met je opdrachtgever maak je een analyse van de specifieke situatie en wensen op zijn/ haar bedrijf.
Op basis hiervan kom je met een adequaat advies op het gebied van drogen en bewaren en maak je een
passende offerte en zorgt voor een zorgvuldige opvolging wat uiteindelijk gaat leiden naar een mooie order.
Verder verwachten wij van onze commercieel adviseur dat:
 je samen met de verkoopleider je eigen verkoopplan opstelt
 je het complete proces van offerte tot after-sales ondersteunt
 je voor ons actief bent op de diverse beurzen en open dagen
 je voor je projecten prijzen aanvragen bij huidige- en nieuwe leveranciers

Functie eisen Commercieel Technisch Adviseur












HBO werk- en denkniveau verkregen door werkervaring en opleiding
Goede contactuele en communicatieve eigenschappen en commercieel inzicht
Je weet als geen ander wat er bij onze huidige en potentiële klanten in de (zaad)markt gebeurd en volgt
nauwgezet de ontwikkelingen
Relevante werkervaring in verkoop van technische installaties
Je neemt initiatief, bent stressbestendig, gestructureerd en punctueel
Je hebt een proactieve werkhouding, bent overtuigend en resultaatgericht
Je hebt doorzettingsvermogen en bent doortastend
Je bent creatief en denkt in oplossingen
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, Duits en Frans is een pré
Je kunt zelfstandig werken en hebt ervaring met een ERP pakket
Bereidheid tot internationaal reizen

Solliciteren?



Is je interesse gewekt in deze afwisselende, uitdagende commerciële functie en herken je jezelf in
bovenstaand profiel? Reageer dan snel en mail je CV en motivatie naar vacatures@agratechniek.com
Indien je verder informatie wilt over deze vacature kun je contact opnemen met Jan Appelman; 0223-522824

Bezoekadres:
Agratechniek bv,
Kruiswijk 4,
Anna Paulowna
www.agratechniek.com

