
      
 

ZHE is een dynamisch mechanisatiebedrijf wat vanuit haar vestigingen te Maasdam en Heijningen haar 
belangrijkste werkgebied de Hoekse Waard en omstreken, West-Brabant en Tholen bedient. De laatste 
jaren zijn wij sterk gegroeid door een succesvolle verkoop van New Holland producten en machines van 
andere gerenommeerde merken, waaronder Kverneland, Trimble, VGM en Rumptstad. Deze verkoop 
wordt voor een belangrijk deel gerealiseerd door het bieden van een uitgekiende service. Ter versterking 
van ons verkoopteam zijn wij voor onze vestiging te Heijningen per direct op zoek naar een: 
 
 

 

Vertegenwoordiger 
 
 
 

Functie-inhoud 
Op zoek naar een uitdagende en resultaatgerichte baan binnen de sales? Altijd al wereldwijd bekende en 
vooruitstrevende merken willen vertegenwoordigen? En ligt uw interesse bij een innoverende branche? 
Dan is deze vacature bij ZHE echt iets voor jou. Voor de functie als vertegenwoordiger bij ZHE, bezoek je 
bestaande en nieuwe klanten binnen voornamelijk de agrarische sector en aannemerij, overtuigt deze 
klanten van de voordelen van de door ons vertegenwoordigde merken en sluit jij zelfstandig de contracten 
af. Beloning zal plaatsvinden middels een salaris en worden aangevuld met bonussen naar gelang het 
resultaat.  
 
Wij vragen 

 Minimaal MBO werk- en denkniveau 

 Een commerciële en ondernemende instelling 

 Ambitie om je te ontwikkelen op salesgebied 

 Affiniteit met de agrarische sector 

 Bereidheid tot het volgen van opleidingen/cursussen 

 Fulltime beschikbaar en geen 8-tot-5 mentaliteit 

 Beheersing van de Engelse taal in woord en schrift 

 Goede omgang met computers en automatisering 

 Bij voorkeur woonachtig binnen ons werkgebied. 
 
Wij bieden 

 Uitdagende en veelzijdige baan binnen een professionele salesomgeving 

 Een markt met veel groei potentieel 

 Salaris overeenkomstig uw kennis-, opleidings- en ervaringsniveau  

 Aanvullende beloning naar resultaat  

 Mogelijkheid tot overname van key-accounts 

 Interne doorgroeimogelijkheden binnen ons verkoopteam. 
 
Geïnteresseerd? 
Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar: ZHE West-Brabant B.V., Potenblokseweg 15, 4794 RM te 
Heijningen, t.a.v. M. Schenk of per e-mail aan mschenk@zhewestbrabant.nl. 


