VACATURE
Homburg Belgium is onderdeel van Homburg Holland. Homburg is ruim 60 jaar een unieke speler in de
akkerbouwbranche op het gebied van precisielandbouw.
Homburg produceert en exporteert wereldwijd Homburg Draincleaners, daarnaast is Homburg
Holland importeur van HARDI veldspuiten, Väderstad zaai-, plant- en grondbewerkingsmachines,
Garford Schoffeltechniek en van Ag Leader precision farming technologie.
Wij zijn op zoek voor onze verkoopafdeling naar een gepassioneerde

Productspecialist België
m/v voor 32 - 40 uur per week (bespreekbaar)

Jouw functieomschrijving:
Als vertegenwoordiger van Homburg Belgium geef je professioneel advies aan akkerbouwers en loonbedrijven in
België. Met name de productgroep Väderstad prospecteer je actief en je bent verantwoordelijk voor de opvolging
en uitbouw van onze klantenportefeuille. Tevens bouw je een hechte relatie op met de lokale handelaren.
Behalve Väderstad Zaai- en Grondbewerkingsmachines, zijn ook de Homburg Drainreinigers, Ag Leader Precision
farming technologie en Garford Schoffeltechniek onderdeel van je productfolio. Je bent en blijft op de hoogte van
akkerbouwevoluties, anticipeert op nieuwe ontwikkelingen en volgt de acties van de concurrenten.
Jouw profiel:
•
Je hebt een technisch-agrarische opleiding of gelijkwaardig door ervaring
•
Je voelt je thuis in de competitieve akkerbouw machinemarkt en weet kansen om te zetten in resultaten
•
Je bent een teamspeler die zelfstandig kan werken
•
Techniek is je passie
•
Frans, Engels en Nederlandse taal zijn geen probleem
•
Je beschikt over de nodige commerciële feeling en bent communicatief vaardig
•
Je hebt commercieel-technische werkervaring als verkoper in de landbouw
•
Je bent enthousiast, ondernemend en flexibel
Ons aanbod:
•
Een boeiende technische-commerciële functie bij een innoverende organisatie
•
Carrière bij een unieke distribiteur met klasse A producten in de akkerbouw
•
Opleiding en begeleiding door een ervaren team gepassioneerde product- en salesmanagers
•
Zelfstandigheid met ruimte voor initiatief
•
Marktconform salaris met commissie, extralegale voordelen zoals wagen, telefoon, tablet en verzekeringen
•
Een informele werksfeer en korte lijntjes typeren ons hechte team
Ben je gepassioneerd door akkerbouwtechniek en beschik je over de nodige commerciële flair?
Stuur dan je CV + motivatie per mail naar info@homburg-belgium.com
Mocht je vragen hebben over deze vacature, bel dan gerust voor meer informatie naar Homburg Belgium;
Marijn van den Akker op telnr. 0031 – 63 614 9257 of telnr. 0031 - 58 257 1555.
Bezoek ook onze website: www.homburg-belgium.com

