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Functieomschrijving
Jager Holland BV is een groothandel/exporteur van het complete verse, jaarronde AGF
assortiment. Vanuit het moderne DC te Emmen worden dagelijks vele klanten in binnen en
buitenland beleverd. Het bedrijf beschikt hiertoe over een eigen uitgebreid logistiek netwerk
(WTG Logistics). Wegens uitbreiding zoeken wij versterking van het verkoopteam:
Commercieel verkoop talent.
Het bedrijf:
•
•
•
•

Import en export van hoogwaardige kwaliteit verse groenten, fruit en exoten.
Moderne distributiecentrum gevestigd in Emmen.
Onderscheidend vermogen : full service in de gehele keten van teler tot afnemer.
Professioneel en gedreven team met passie voor het werk.
Voor de functie geldt:
•
•
•

Optimaal bedienen van relaties en acquisitie van markten en producten.
Je verdiept je in de marktsituatie en ontwikkelingen en speelt hier op in.
Je bent als onderdeel van het team betrokken bij het gehele traject van verkopen tot
levering aan de klant.
• Acquisitie plegen en bezoeken van relaties
De criteria:
•

Je bent energiek, vol ambitie en gedreven om een commerciële functie in een
dynamische omgeving te bekleden.
• Je bent woonachtig in Noord Nederland of hebt de bereidheid je daar te vestigen.
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, overtuigingskracht en
commercieel inzicht, met daarbij een ondernemende instelling.
• Je bent een teamplayer en initiatiefrijk
• Je beheerst de Duitse en/of Engelse taal in woord en geschrift,
• Je beschikt over kennis van het office pakket en je bent administratief voldoende
onderbouwd.
• Aantoonbaar ervaring in een verkoop functie.
• Je hebt een mbo+/hbo werk- en denkniveau verkregen door opleiding en/of ervaring.
• Je hebt geen 9-tot-5-mentaliteit
Het aanbod:
•
•
•

Werken bij een dynamische en moderne onderneming.
Een zelfstandige en veelzijdige functie met doorgroeimogelijkheden.
Marktconforme beloning met perspectief.

Sollicitaties te richten aan:
Jager Holland BV
Maxwellstraat 25
7825 GA Emmen
t.a.v. de directie
Mail: brian@jager.nl
0591-577580
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet gewaardeerd.

