
 

VACATURES 

Commercieel medewerker spare parts 
Parttime / fulltime 
 
Werk jij graag mee aan een duurzame manier van voedselproductie op het land? Ben jij graag een 
aanspreekpunt voor internationale contacten? Werk je nauwkeurig en planmatig? Dan zijn wij op zoek naar 
jou! 
 
Functie 
Als Spare Parts Medewerker ben je verantwoordelijk voor een adequate en correcte afhandeling van alle 
aanvragen voor onderdelen van onze veldspuit machines en bietenrooiers. Je bent het eerste aanspreekpunt 
voor al onze (internationale) klanten, dealers en servicepartners die telefonisch maar ook per mail contact 
opnemen. Je hebt affiniteit met techniek en zorgt voor een snelle registratie van de aanvragen en de 
administratieve afhandeling van aanvraag tot factuur. Het betreft een functie van 32-40 uur per week met als 
standplaats Steenwijk. 
 
Taken & verantwoordelijkheden 

➢ Je bent verantwoordelijk voor de verkoop van onderdelen en bewaakt het totale orderproces, van 
aanvraag tot uitlevering; 

➢ Je verwerkt de aanvragen in Exact en draagt zorg voor een goede administratieve afhandeling; 
➢ Je bewaakt de levertijden van onderdelen; 
➢ Je draagt zorg voor de juiste kortingen en de juiste verzendplanning; 
➢ Je bent samen met je collega’s verantwoordelijk voor een goede relatiebeheer met onze 

(internationale) klanten, dealers en servicepartners. 
➢ Je bent onderdeel van het Aftersales team en rapporteert aan de Aftersales Service manager. Naast je 

directe collega’s van de Service en Spare Parts groep heb je ook contact met de afdelingen R&D, 
Finance en Inkoop (Supply Chain). 

 
Je komt in een team van 2 collega Spare Parts Medewerkers, een Administratief Medewerkster, een Support 
Medewerker en een Teamlead Parts aan wie je gaat rapporteren. Daarnaast werk je nauw samen met de 
technische service afdeling bij wie je terecht kunt bij eventuele technische vragen. 
 
Jouw profiel 

➢ Een afgeronde MBO4 of HBO opleiding in administratieve of technische richting; 
➢ Circa 3 jaar ervaring als Verkoper Binnendienst of soortgelijke functie; 
➢ Ervaring met ERP systemen is een pre, bij voorkeur Exact; 
➢ Affiniteit met de technische en agrarische branche is een pre; 
➢ Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; zowel in woord als geschrift, Duits is een pré. 

 
Ons aanbod  
Een uitdagende functie van 32-40 uur per week met als standplaats Steenwijk. Je komt in een enthousiast en 
betrokken team waar samenwerking en resultaat centraal staan. We bieden een goed salaris, passend bij jouw 
opleiding en ervaring, 27 vakantiedagen en 13 ADV dagen (op basis van fulltime), goede pensioenregeling, 
laptop en mobiel van de zaak, volop ontwikkelmogelijkheden en flexibiliteit in thuiswerken. Agrifac valt onder 
de CAO van Metalelektro. 
 
Kijk voor meer informatie op www.agrifac.com/nl/vacatures  

http://www.agrifac.com/nl/vacatures

