Vormen wij de perfecte mix?
FARMSTORE, importeur van land- en tuinbouwmachines zoekt (een) enthousiaste en gemotiveerde:

Verkoopadviseur (Noord-Nederland)
Lijkt het je leuk om dealers te motiveren en ze te ondersteunen bij de verkoop van landbouwmachines?
Heb je ervaring en affiniteit met de agrarische sector en zie je het versterken van de marktpositie van
onze producten als een uitdaging? Ben je commercieel, communicatief vaardig en hou je ervan om
samen met klanten aan een oplossing te werken? Dan zijn we op zoek naar jou!
Wij zijn in Noord-Nederland op zoek naar een verkoopadviseur voor onze akkerbouw/loonwerk
gerelateerde producten zoals Monosem, Sulky en Alpego.
Wat houdt de functie in?
Jouw belangrijkste taak is het ondersteunen van dealers bij de verkoop van onze akkerbouw/loonwerk
gerelateerde producten in het gebied Noord-Nederland. Je bent in dit gebied verantwoordelijk voor
het contact met onze dealers en creëer je een goede basis voor een succesvolle samenwerking. Samen
met de dealer breng je onze producten onder de aandacht van de eindgebruiker.
Welke verantwoordelijkheden krijg je?
• Ondersteunen van dealers bij de verkoop van onze producten
• Beantwoorden van commerciële vragen.
• Uitbouwen en onderhouden van ons dealernetwerk in het werkgebied.
• Marktinformatie verzamelen en verwerken
Wat vragen wij van jou?
• Een afgeronde Hbo-opleiding of Hbo-niveau door ervaring verkregen
• Affiniteit met de agrarische sector en landbouwmechanisatie.
• Beheersing van de Engelse taal in woord en schrift is een pré.
Wat bieden wij jou?
• Een commerciële functie bij een toonaangevende importeur van landbouwmachines in de Benelux.
• Een uitdagende en gevarieerde functie binnen een leuk bedrijf.
• Een gemotiveerd, maar zeker ook een gezellig team waarbij plezier in het werk centraal staat.
• Mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling.
Ben jij dé verkoopadviseur die ons team wil komen versterken? Reageer hier: jilissen@farmstore.nl en
wie weet mogen we jou binnenkort als onze nieuwe collega begroeten!
Ken je iemand die geschikt is of geïnteresseerd zou kunnen zijn, schroom dan niet om de vacature te
delen via email of social media.
FARMSTORE is onder andere importeur van:
Storti voermengwagens, Monosem precisie zaaimachines, Perrot beregeningshaspels, Sulky
kunstmeststrooiers en zaaimachines, Farmtec spitmachines, Jeantil mestverspreiders, Alpego
grondbewerking, Tecnoma spuittechniek en Farmet grondbewerking.
Voor meer informatie: Farmstore BV | www.farmstore.nl| info@farmstore.nl
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