Vacature: verkoopleider Europa Treffler-Man@Machine (M@M)
Succes op basis van de 3 C's
Capacity: heb je voldoende kennis en ervaring voor deze positie?
Character: heb je een karakter dat past bij M@M en bij de functie?
Culture: pas je in de cultuur van M@M
Culture M@M, voel jij je hierin thuis?
Met 45 jaar ervaring in de biologische landbouw en 6 jaar als mechanisatie verkoop- en
promotiebedrijf in Europa en Amerika is het voor M@M belangrijk om mechanisatie
innovaties aan te bieden en om te helpen bouwen aan veerkrachtige en duurzame
landbouwbedrijven. Ons werk is altijd geworteld in verantwoorde landbouw en we geloven dat
een diversiteit aan innovatieve technologie ons belang vergroot waarbij we partnerschappen
met boeren over de hele wereld opbouwen. Veel boeren zijn enthousiast over onze machines
en geven aan dat deze onmisbaar zijn geworden op hun bedrijf. Daarom stemt milieu- en
mensvriendelijke landbouwtechnologie ons optimistisch. Een betere praktijk is mogelijk voor
iedereen in de agrarische sector en daarbuiten, landbouw heeft immers een brede
verantwoordelijkheid.
Character, herken jij jezelf hierin?
Je bent een serieuze, respectvolle en gepassioneerde professional die onze diensten wil
aanbieden en contact wil leggen met boeren in ons wereldwijde netwerk. Je voelt je betrokken
bij moderne verantwoorde landbouw, innoveren zit in je geest en in je handen.
Je werkt graag in een team, je deelt de zorgen en de successen, je bent open en collegiaal,
integer en trouw.
Capacity, heb jij dit volop in huis?
• Kennis van en jarenlange praktijkervaring met landbouwmachines,
vooral gericht op grondbewerking en onkruidbeheersing.
• Sterke schrijfvaardigheid.
• Ervaring met fondswerving.
• Vaardigheden in het verzamelen en analyseren van gegevens.
• Ervaring met Word en Excel.
• Vaardigheden voor het organiseren en coördineren van evenementen.
• Klantvriendelijk en commercieel.
Vereiste kwalificaties, de 3 C’s samengevat:
• Goed in netwerken, commercieel gericht.
• Sterk verantwoordelijkheidsgevoel.
• Efficiënt, zelfstandig en nauwkeurig.
• Aandacht voor details en hoge kwaliteit.
• Goed in overzicht houden.
• Kan met feedback omgaan.
• Leergierig en bereid om meer te leren.
• Praktijkgericht.
• Sterke mondelinge/geschreven vaardigheden in het Nederlands en Engels.
• Rijbewijs BE

Dit zijn dan jouw taken, om te beginnen in de Benelux:
• Technische/praktische informatie verstrekken aan boeren.
• Het communiceren, aanbieden en administreren van offertes.
• Organiseren en faciliteren van demonstraties, vergaderingen en workshops.
• Artikelen en verhalen schrijven in de vakbladen over onze machines en onze gebruikers.
• Ondersteuning bij en het schrijven van subsidieaanvragen voor financieringsmogelijkheden.
• Het beheren van partnerrelaties met betrekking tot onze producten.
• Het ontwikkelen, beheren en organiseren van projecten om onze machines te promoten.
• Reageren op algemene vragen en verzoeken van boeren en relevante instanties.
• Overige taken die zijn toegewezen ter ondersteuning van onze projecten.
Arbeidsvoorwaarden:
• Dit kan een parttime of fulltime functie zijn, al dan niet op zzp basis.
• Het werk zal voornamelijk op afstand van onze standplaats Zeeland verricht worden.
• Beloning passend bij de verantwoordelijkheid.
• Deze baan vereist reizen, een dienstauto met grote aanhanger is beschikbaar.
Bij Treffler-Man@Machine bieden we een flexibele werkomgeving en de mogelijkheid om te
blijven leren en te groeien. Kom jij ons hechte en toegewijde team versterken?
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Ana Pelgröm
via ana@manatmachine.com. Stuur je motivatie en cv voor 15 maart naar
ana@manatmachine.com.

Meer weten over Treffler-Man@Machine?
https://organicmachinery.net/

