Wil jij werken bij één van de marktleiders op het gebied van ventilatie-, koelings- en verwarmingsoplossingen voor de melk- en pluimveehouderij? Wil je vernieuwende én duurzame producten verkopen
aan dealers en veehouders over hele wereld? Solliciteer dan bij Abbi-Aerotech!
Voor onze locatie te Hardinxveld-Giessendam, zoeken op korte termijn een

Medewerker Verkoop Binnendienst
30-40 uur

Wat ga je doen?
Met jouw kennis van de melkveehouderij en klimaatsystemen ga je onze verkoopafdeling aansturen. Doel is
om onze binnen- & buitendienst, dealers en verkopers in de praktijk zo breed mogelijk te ondersteunen. Dit
doe je door goede in- en externe communicatie, advisering, marktonderzoek en alles wat jij verder nodig acht.
Jij wordt immers de spil in het verkoopteam!
•
•
•
•

Je wordt de commerciële sparringpartner van de verkoop- & marketingafdeling
Je gaat (markt)onderzoek doen naar behoefte aan klimaatoplossingen in de melkveehouderij.
Je gaat contacten onderhouden met dealers en verkopers wereldwijd
Je gaat zorgdragen voor de juiste informatievoorziening naar klanten

Wat neem jij mee?
• Je hebt een agrarische opleiding op HBO-niveau
• Je weet als geen ander hoe je communiceert en contacten legt
• Je bent een ambitieuze, klantgerichte en inventieve persoon
• Je spreekt Engels en Duits
• Je bent optimistisch en verantwoordelijk
Wat hebben wij voor jou?
• Een functie met verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen initiatief in een jonge organisatie, waarin iedere
dag hard wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van ons bedrijf.
• Een goed salaris
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
• Ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden
Abbi-Aerotech B.V.
Onze visie is om klimaatproducten en -systemen te ontwikkelen en te leveren voor de rundveehouderij, waarbij energie-efficiëntie, dierenwelzijn, veiligheid, milieu en praktische toepasbaarheid voorop staan.
Wij willen niet de grootste zijn, maar zeker wel dé beste!
Geïnteresseerd?
Neem dan gerust contact op met Aalbert of Eric Bussem, of solliciteer direct en mail ons jouw motivatie en cv!

ABBI-AEROTECH
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