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Acquisitie bij onze opdrachtgever naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Consultancy, Interim Management & Inplacement

Taken/verantwoordelijkheden: Uw profiel: Het aanbod:

Sales Manager Trade In

• Succesvol verkopen van ingeruilde, 

gebruikte en gereviseerde machines

• Analyseren van het potentieel en de  

marktkansen voor Agrifac

• Uitmuntende relaties met bestaande 

klanten onderhouden 

• Opzetten en uitbouwen van  een 

internationaal dealer netwerk

• Optimaal intern samenwerken op 

prettige en effectieve wijze

• Deelname aan vakbeurzen

• MBO+/HBO niveau door opleiding 

en/of ervaring verkregen

• 5-10 jaar (aantoonbare succesvolle) 

ervaring in een vergelijkbare functie

• Uitgebreide verkoopervaring in agro-/ 

constructie equipment/voertuigen

• Communicatief sterk, zelfstandig,     

self driven (initiatief, ondernemend!), 

klantgericht en flexibel

• Internationaal reisbereid (ca. 30%)

• Talen:  Nederlands, Engels, (evt. Duits)

• Werken bij een gezond en zeer 

innovatief en modern bedrijf

• Technisch bijzonder hoogstaande 

producten en oplossingen

• Een professioneel team met een  

informele cultuur en sociale sfeer

• Echte verkoopfunctie met veel 

vrijheid en ruimte voor initiatief

• Enorme ontwikkelingsmogelijkheden

• Uitstekende primaire en secundaire 

arbeidsvoorwaarden

Herkent u zich in dit profiel en spreken de 

functie, de werkzaamheden en het aanbod 

u aan, stuur dan uw uitgebreide sollicitatie 

naar Z-Vizier, t.a.v. ing. A.J. Zweers MBA, 

[o.v.v. ref. nr.  VO.19.224].

Voor informatie over deze vacature of de 

sollicitatieprocedure kunt u met Z-Vizier 

contact opnemen (06-38488999) of onze 

website  http://www.z-vizier.nl bezoeken. 

Z-Vizier is gespecialiseerd in strategische 

en commerciële dienstverlening voor de 

machine- en apparatenbouw. Een van 

onze kernactiviteiten betreft inplacement: 

het vinden van hooggekwalificeerde en 

ervaren professionals voor onze relaties. 

Hierbij volgt Z-Vizier een eigen bewezen 

en zeer succesvolle aanpak, gericht op 

optimaal toekomstperspectief voor zowel 

onze relaties als alle kandidaten.

Agrifac Machinery BV is gevestigd te Steenwijk en onderdeel van het Franse Exel Industries, een groep internationale bedrijven op het

gebied van high-precision landbouwtechnologie en -voertuigen. Met een professioneel team van 150 ervaren en gedreven specialisten

levert Agrifac duurzame en briljant eenvoudige oplossingen voor een wereldwijd groeiende voedselbehoefte. Door het ontwikkelen,

bouwen en leveren van state-of-the-art veldspuiten en bietenrooiers voor afnemers over de hele wereld. Waarbij volgens het in-house

ontwikkelde “4e for growers” concept klantbehoeften worden overtroffen met innovatieve en technologische voorsprong.

Vanwege het toenemende internationale marktpotentieel voor ingeruilde veldspuiten en 

bietenrooiers zoeken wij exclusief voor Agrifac Machinery BV een proactieve en enthousiaste:

Als echte sales hunter bent u dagelijks actief met het internationaal verkopen van ingeruilde,

gebruikte en gereviseerde machines aan zowel bestaande als potentieel nieuwe dealers en

(tussen)handelaren. Zodoende levert u een stevige bijdrage aan het structureel vergroten van het

internationale marktaandeel van Agrifac. Hierbij maakt u deel uit van een ervaren team van 2

andere collega’s en werkt u nauw samen met de verkopers van nieuwe machines en de technische

afdelingen. U bent representatief in houding en gedrag en een ambassadeur van de onderneming.


