Wij groeien door! Groei jij met ons mee?
Thwan van Gennip teelt en verkoopt kwalitatief hoogwaardige
aardbeien-, asperge-, frambozen- en bramenplanten en teelt
aardbeien en frambozen vanuit Lierop (NB) en omgeving voor de
nationale en internationale markt.
Vanwege groei en professionalisering zijn wij per direct op zoek naar een

Teeltspecialist/Relatiebeheerder Aspergeplanten
Als Teeltspecialist/Relatiebeheerder Aspergeplanten ben je een enthousiaste en creatieve
persoonlijkheid die gaat voor een win/win relatie met klanten. Je hebt contacten met en gaat
jaarrond op bezoek bij internationale bestaande en nieuwe klanten. Je maakt voorstellen, offertes,
verwerkt informatie in het CRM systeem en neemt deel aan netwerken en beurzen. Stap voor stap
bereik je de gestelde doelen i.s.m. een team van teeltspecialisten, de binnendienst en logistiek.
Samen ontwikkel en professionaliseer je door en lever je een positieve bijdrage aan de cultuur en
sfeer in het bedrijf. Kortom een zeer uitdagende en afwisselende functie met veel ontwikkelingsmogelijkheden in een modern en groeiend agrarisch bedrijf met zeer veel ambities en potentie.
Als jij kiest voor ons, ontwikkelen wij je graag door in onze wereld van aspergeplanten en wie weet
voor de toekomst ook aardbeien-, frambozen- en bramenplanten.
Bedrijfscompetenties Functie-specifieke competenties
 Samenwerken
 Klantgerichtheid
 Kwaliteitsgerichtheid  Commercieel vermogen
 Resultaatgerichtheid  Netwerken
 Discipline
 Mondeling en schriftelijk vaardig
 Presenteren








Plannen, organiseren, delegeren
Analytisch
Oplossingsgericht
Besluitvaardig
Stressbestendig
Overtuigingskracht

Wij vragen:
 Motivatie, passie, enthousiasme en ambitie om volledig te willen gaan voor deze functie
 Beschikbaarheid z.s.m.
 MBO+ / HBO werk- en denkniveau of HBO diploma
 Werkervaring in dezelfde of een soortgelijke functie
 Affiniteit met de agrarische sector en meer specifiek asperges
 Een goede beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal in woord en geschrift en/of
bereidheid om zich hierin door te ontwikkelen (Spaans of andere talen zijn een pre)
 Vaardigheid in het werken met de computer, MS Office (m.n. Excel) en bedrijfsspecifieke systemen
 Meer dan een 9 tot 5 mentaliteit
Wij bieden een:
 Voltijd dienstverband
 Marktconform salaris in overeenstemming met leeftijd en ervaring
 Uitdagende baan in een sterk groeiend bedrijf met toekomstperspectief en ontwikkelingsmogelijkheden
Interesse?
Bij interesse kun je schriftelijk solliciteren tot en met 4 januari 2019 door je CV en motivatie te mailen
naar: bas@agricoach.nl. Voor meer inhoudelijke informatie over de functie en werkzaamheden kun je
terecht bij Sander Koenen, tel. 06-22 33 42 10. Uiteraard kun je ook een bezoek brengen aan onze website
of bekijk onze bedrijfsfilm over de aspergeplanten. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet
op prijs gesteld.

Thwan van Gennip: samen naar groeiend succes!

