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VACATURE
Argi is een jong dynamisch import- en distributiebedrijf van tractoren en landbouwmachines.
Binnen de Benelux distribueren wij tractoren van de merken Landini en McCormick, alsmede landbouwmachines van o.a. de
merken Celli, Agricola en Novag. Wij zorgen voor een juiste advisering in de aanschaf van materieel, voor een adequate
onderdelen voorziening, een correct onderhoudsadvies en reparatie-advies. Hierdoor is de professionele gebruiker zeker van
een slagvaardige inzet van het materieel. Argi werkt vanuit het perspectief van de professionele gebruikers van de machines
en tractoren. Goed advies in aankoop, kwaliteit en een correcte actieve service staan bij ons hoog in het vaandel. Samen met
de dealers willen wij de professionele eindgebruiker correct bedienen.
Binnen ons team is er per direct plaats voor een enthousiaste;

Rayon Vertegenwoordiger
Wij zoeken een enthousiaste, flexibele en resultaatgerichte collega die een grote affiniteit heeft met de agrarische sector.
Je bent verantwoordelijk voor het relatie-onderhoud, de inrichting en uitbreiding van het dealernetwerk in een nog nader te
bepalen rayon. Je bezoekt samen met de dealer de klanten, waarbij je ook gebruik maakt van alle moderne
communicatiemiddelen. In samenwerking met onze dealers weet je eindgebruikers te enthousiasmeren voor onze producten
en zodoende verkopen te realiseren. Jij bent een goede sparringpartner. Je kunt goed luisteren naar de behoefte en denkt in
oplossingen. Niets is jou te gek! In deze afwisselende functie plan je zelf jouw dag in en werk je vanuit huis. Je maakt zelf
afspraken en offertes voor verkoop. Jij zorgt ervoor dat de dealers jou weten te vinden.
Kortom, jij bent een commercieel talent!
Wij vragen:
Kennis en ervaring met verkoop van tractoren en landbouwmachines
Brede kennis van tractoren en landbouwmachines
Flexibele inzet
Ervaring met MS Office
MBO+/HBO door opleiding of ervaring verkregen
Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden
Commerciële drive
Rijbewijs B
Je vindt het leuk om zelfstandig onderweg te zijn
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
Wij bieden:
Goed marktconform salaris
Auto, telefoon en laptop van de zaak
Goede begeleiding tijdens opstart
Een gezellig en enthousiast team, die zaken waarmaakt
Een gezonde en gedreven organisatie
Internationale contacten
Een werkomgeving met eigen verantwoordelijkheid
Ben je enthousiast geworden over deze functie en ons bedrijf?
Stuur dan snel je motivatie en cv naar gerard.zweers@argi.nl.
Voor meer informatie over de functie en ons bedrijf kun je contact opnemen met ondergetekende.
Met vriendelijke groet,
Gerard Zweers
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