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

Vertegenwoordiger/ teeltadviseur Noord-Holland
Als vertegenwoordiger ben je de schakel tussen de pootgoed telers en de collega’s op kantoor. Je
bent hierin verantwoordelijk voor het onderhouden van bestaande relaties. Een belangrijk onderdeel
is ook het zoeken naar nieuwe relaties. Als vertegenwoordiger bent u samen met de logistiek
verantwoordelijk voor het indelen van partijen voor export, het zorgdragen voor de juiste kwaliteit
en het constant op orde houden van de voorraadpositie bij telers. In het seizoen is de handel in vrije
pootaardappel een belangrijk onderdeel van je functie.
De functie in hoofdlijnen:
• Zorgdragen dat bestaande en nieuwe telers optimaal bediend worden.
• Uitbreiden van het telersbestand in het werkgebied.
• Introduceren en promoten van de monopolierassen van Agroplant.
• Actieve in -en verkoop van poot -en consumptieaardappelen.
Het profiel:
Voor deze functie zijn wij op zoek naar iemand die zich herkent in onderstaande criteria.
• Commercieel, doelgericht en klantvriendelijk
• Ervaring binnen de agrarische sector.
• Goede communicatieve eigenschappen
• MBO of HBO- Agrarische opleiding richting Akkerbouw of Plantkunde
• Een teamspeler met een flexibele instelling
• Woonachtig in de regio
• 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 de
bekende groep van private kwekers en via ons kweekbedrijf Fobek, www.fobek.nl.
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.

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 kom je net van de HAS, dan is dit een mooie kans voor jou. Er zijn voldoende
mogelijkheden voor ontwikkeling en persoonlijke groei.

Sollicitatie:
Belangstelling? Mail je brief met cv naar: info@doornboswerving.nl
Doornbos Werving & Selectie BV
Postbus 168 8300 AD Emmeloord
Bel voor vragen of informatie met Klaas Doornbos: tel 0527-69 87 66 of 06 22 23 54 21
Kijk voor meer informatie op: www.doornboswerving.nl en www.agroplant.nl

