Gaat jouw bloed sneller stromen van (de techniek van) landbouwmachines? Heb jij commerciële ambities en vind je het gaaf
om te sparren met professionele agrariërs over de aanschaf van duurzame landbouwmachines? Dan zoekt Abemec jou!
Vanwege uitbreiding van onze activiteiten zijn wij op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde:

Junior Verkopers Landbouwmechanisatie
voor onze locaties in West-Brabant en Zeeland
Hoe ziet jouw dag eruit?
Jij bent dé sparringpartner van onze klanten in West-Brabant en Zeeland. Je denkt met de klant mee over zijn uitdagingen en
adviseert over mogelijkheden en technische oplossingen. Je gaat actief op pad bij (potentiële) klanten en zorgt - door mee te
denken over de behoeften en wensen - voor een goede relatieopbouw binnen jouw netwerk. Uiteraard realiseer jij (binnen
de vastgestelde verkoopdoelstellingen) jouw budget, signaleer je belangrijke ontwikkelingen en introduceer je nieuwe
producten in de markt.
Wat bied jij ons:

Een afgeronde hbo-opleiding (werk- en denkniveau), richting de landbouw.

1 tot 3 jaar commerciële werkervaring of bent een ambitieuze starter.

Een technische achtergrond en affiniteit met de agrarische sector en landbouwmechanisatie.

De ambitie om onze marktpositie verder te versterken.
Je bent commercieel, klant- en oplossingsgericht en beschikt goede communicatieve vaardigheden (zowel binnen als buiten
de organisatie). Daarnaast ben je een echte ‘teamplayer’ die graag samenwerkt aan een gezamenlijk doel.
Wij bieden je:

Een uitdagende functie en ruimte om de eerste stappen in het ‘verkoopvak’ te zetten, onder begeleiding van een
ervaren en enthousiaste Verkoopleider.

Een omgeving die continu in beweging is en inspeelt op jouw persoonlijke ontwikkeling en dus de mogelijkheid tot het
volgend van opleidingen.

De kans om te werken binnen een betrokken team met enthousiaste collega’s.

Een goed salaris, met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een telefoon, iPad/laptop,
vakantiedagen en pensioenopbouw.
Wil je graag meer weten over deze uitdagende functie?
Bel dan met onze Directeur, Hans Quint (06 - 558 318 17) of de Verkoopleider, Izak op ’t Hof 06 - 533 642 26.
Ben jij dé Junior Verkoper Landbouwmechanisatie voor onze vestigingen die het verschil weet te maken? Dan hebben wij
een mooie carrière voor jou in het verschiet. Klik hier: personeel@abemec.nl stuur je motivatiebrief en CV naar ons door en
wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega!
Ken je iemand die geschikt is of geïnteresseerd zou kunnen zijn, schroom dan niet om deze vacature te delen via e-mail of
Social Media.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt wel begrepen, maar niet op prijs gesteld.
Een assessment en persoonlijkheidsanalyse kan deel uitmaken van deze selectieprocedure.

