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Ben jij gepassioneerd door land- en tuinbouw? Heb jij die commerciële flair om klanten te woord 
te staan? Dan ben jij de persoon die we zoeken! 

Green Career Consult zoekt voor Huntjens BV te Gronsveld: een Commercieel Technisch 
Deskundige met passie voor land- en tuinbouwbedrijven en plantaardige teelten in 
Nederlands Limburg. 

Arvesta met hoofdkantoor te Leuven is de N°1 full service provider aan de land- en tuinbouw in 
België met internationale aanwezigheid in Nederland, Frankrijk en Duitsland. De onderneming is 
actief in de verschillende segmenten van de land- en tuinbouwsector, zoals dierenvoeding, 
plantenvoeding, plantenbescherming, zaden, zaaigranen, plantaardappelen, bloem en land- en 
tuinbouwmachines. Bij het grote publiek is Arvesta gekend voor haar 250 AVEVE-winkels waar 
de consument terecht kan voor ‘tuin, dier en bakplezier’®. Arvesta wil haar positie als marktleider 
verder uitbouwen door investeringen en innovatie in de agrarische sector. Haar 1.900 
enthousiaste medewerkers dragen ertoe bij dat Arvesta een omzet van 1,4 miljard euro realiseert. 

Voor één van onze sterke merken zijn wij op zoek naar Technisch Commercieel Adviseur. 

Huntjens is marktleider en specialist in producten voor de fruitteeltsector in Nederlands Limburg 
en is eveneens totaalleverancier voor de akkerbouw, veehouderij en groenvoorziening. Land- en 
tuinbouwers kunnen hier terecht voor gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, 
bedrijfsbenodigdheden en alle machines voor de fruitteelt. Bovendien kunnen ze rekenen op het 
beste advies en waarschuwingsmodellen die helpen om het juiste product op het juiste moment 
in te zetten. 

Functie 



Na een voortdurend opleidingsprogramma word jij verantwoordelijk voor de verkoop en 
technische ondersteuning bij de bestaande klanten van Huntjens. Deze klanten zijn actief in 
plantaardige teelten, zoals akkerbouw, vollegronds groenten, fruitteelt en loonbedrijven. 

Daarnaast ga jij steeds op zoek naar manieren om de bestaande klantenportefeuille uit te 
breiden. Jouw passie en kennis voor de landbouw zorgen ervoor dat jij steeds een toegevoegde 
waarde kan bieden aan de klanten. Als echte expert in je vak bied jij de klanten niet alleen een 
kwalitatief product aan, maar ook de nodige ervaring en expertise om steeds betere resultaten 
neer te zetten. 

Profiel 

 Je hebt een opleiding op de Middelbare Landbouw School (MAS) achter de rug of je hebt een 
opleiding Hoger Agrarisch Onderwijs in een relevante studierichting afgerond; 

 Jij  beschikt over uitstekende commerciële vaardigheden en bent een gepassioneerde adviseur; 
 Jij bent flexibel en communiceert prima zowel verbaal als schriftelijk; 
 Jij hebt passie voor de agrarische sector en bij voorkeur bekend met de plantaardige sectoren; 
 Jij beschikt bij voorkeur over enige kennis van meststoffen en gewasbescherming of bent bereid 

je daarin te verdiepen; 
 Ervaring in een commerciële functie is een pré. 

Wat wordt jou geboden? 

Je komt terecht in een onderneming die klaar is voor de toekomst. Samen met zijn 1900 experts 
en meer dan 40 sterke merken vormen wij een pionier in de agrarische sector. Wij zijn een 
expertisecentrum dat we elke dag verder uitbouwen. Arvesta is een solide en innoverende 
werkomgeving waar je kiest voor ontwikkeling van je talenten door blijvende professionele 
vorming. Je ontvangt een marktconform salaris volgens je capaciteiten en inzet, aangevuld met 
uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een prima pensioenregeling en een 
bedrijfswagen. 

Voor meer info over Huntjens BV kijk je op www.huntjensbv.nl 

Interesse in deze functie? 

Jouw sollicitatie kun je bij voorkeur per e-mail sturen naar Green Career Consult, t.a.v. Evert 
Verboom senior consultant Agribusiness. Voor meer informatie over de functie en Huntjens BV 
kun je contact met hem opnemen via: 06-533 750 89 

Green Career Consult 
Postbus 7001, 6700 CA Wageningen 
E: evert.verboom@greencareerconsult.nl 
I: www.greencareerconsult.nl 

Green Career Consult is een gespecialiseerd bureau voor Recruitment en Loopbaan coaching 
gevestigd in Wageningen, dat zich in het bijzonder richt op organisaties en medewerkers die actief zijn 
in de sectoren Agri, Food en Groene Ruimte. 
Kandidaten die wij bemiddelen en begeleiden beschikken over een aantal jaren werkervaring en zijn 
door middel van een Mbo-, Hbo- of Universitaire opleiding, voorbereid op een loopbaan binnen de 
Agri, Food en Groene Ruimte. 
Green Career Consult wil een betrokken-, praktische- en resultaatgerichte dienstverlener zijn met oog 
voor het feit dat elk mens uniek is en over een eigen persoonlijkheid, bijzondere vaardigheden en 
specifieke kennis beschikt. Wij streven ernaar duurzame relaties aan te gaan met de organisaties en 
de kandidaten waarvoor wij werken. 
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