Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een:

Junior Product/Salesmanager
In deze functie ondersteun je de verkopers en productmanager bij verkoop en promotie van
pootaardappelen van vrije maar voornamelijk onze eigen rassen. Hierbij zal je telers in Nederland
bezoeken voor het beoordelen van kwaliteit en waar nodig advies geven.
Maar ook teeltadvies en begeleiding geven aan klanten in binnen- en buitenland. Hierbij zal je dan
ook zo nu en dan op reis moeten voor begeleiding en ook voor het planten, oogsten en beoordelen
van proefvelden.
Een hele afwisselende functie, afhankelijk van het seizoen.
De functie in hoofdlijnen:
• Ondersteunen van huidige medewerkers met logistiek, inkoop, verkoop en kweekwerk
• Introduceren en promoten van de monopolierassen van Agroplant.
Het profiel:
Voor deze functie zijn wij op zoek naar iemand die zich herkent in onderstaande criteria.
• Commercieel, zelfstandig, accuraat, doelgericht & klantvriendelijk
• Affiniteit/ interesse in de agrarische sector.
• MBO of HBO- Agrarische opleiding richting Akkerbouw of Plantenteelt
• Bereid om te reizen
• Een teamspeler met een flexibele instelling
• In bezit van rijbewijs B [E]
Bedrijfsprofiel Agroplant:
AGROPLANT HOLLAND B.V. is een gedreven familiebedrijf dat gespecialiseerd is in de export van
pootaardappelen en consumptieaardappelen. Ons werkgebied strekt zich uit over +50 landen,
waarbij het Midden Oosten, Noord Afrika, en geheel Europa onze belangrijkste werkgebieden zijn.
Agroplant is ook actief in de ontwikkeling van nieuwe aardappelrassen. Dit doen wij in samenwerking
met private kwekers en via ons kweekbedrijf Fobek.
Informatie
Wil je meer informatie over de functie, neem dan gerust contact met ons op. Mogelijk werk je al in
een soortgelijke functie en wil je weten of een overstap zinvol is. Heb je goede kennis van de
pootgoedteelt en ben je bijna klaar met je studie, dan is dit een mooie kans voor jou.
Er zijn bij Agroplant voldoende mogelijkheden voor ontwikkeling en persoonlijke groei.
Op Youtube “Agroplant Holland B.V.” staan aan aantal video’s waaronder een algemene
bedrijfsvideo : https://youtu.be/VPUixiPARqU & een video van de Agroplant Potato Days 2020,
https://youtu.be/b23ZpTJA6YA.
Sollicitatie:
Belangstelling? Mail je brief met cv naar: sollicitatie@agroplant.nl. Bel voor vragen of informatie met
Joris van der Lee: tel 0227-745801 of 06-51645003.
Kijk voor meer informatie op: www.agroplant.nl

