
Sales manager die actief bijdraagt aan 
de klimaatsaanpassing 
Waddinxveen 
 
De baan 

Je wordt verantwoordelijk voor de Sales van de groothandel tak van Broere 
Irrigatie genaamd Hortigreen outdoor. Het is de bedoeling dat je als Sales 
manager nieuwe contacten enthousiast maakt om het productportfolio bij hen op 
professionele en overtuigende wijze onder de aandacht te brengen. Met name: 
Nederland, België en Duitsland zijn de landen waarop de focus ligt. 

De verantwoordelijkheden: 

• Middels planmatige aanpak ben je verantwoordelijk voor de verkoop en 
het binnenhalen van leads als zijnde: Installateurs, ZZP'ers, agrarische 
loonwerkbedrijven. 

• Draagt zorg voor een goede interne en externe afstemming 
• Levert actief een bijdrage aan de promotie van het gehele 

productenpakket uit de groothandel aan potentiële klanten middels 
productpresentaties en actief beursbezoek. 

Dit verwachten wij van jou 

De kans om in de cloud omgeving te werken of leren te werken. Daarnaast 
beschik je over: 

• Het bewustzijn dat wij optimaal moeten inspelen op de 
klimaatomstandigheden en je onze bestaande en potentiële klanten daarin 
met onze duurzame producten wil bijstaan 

• Tenminste 3 jaar relevante sales ervaring 
• Sterke affiniteit met onderwerpen als: bodem, tuinbouw en irrigatie 
• Geen goed inlevingsvermogen en begrip van de genoemde leads 
• Een zelfsturende mentaliteit. Iemand die gewend is om zelf plannen te 

maken, tot uitvoer en resultaat te komen 
• Communicatief vaardig 
• Goede verkoopmentaliteit: netjes, inlevend, integer en klantgericht 

Men biedt jou 

• De mogelijkheid om actief mee te werken aan de gevolgen van 
klimaatverandering en deze te reduceren 

• Een marktconform salaris 
• Auto van de zaak, telefoon en laptop 
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• Een klein betrokken kantoor met prettige werksfeer 

Over het bedrijf 
Broere Irrigatie is een kleine meelevende organisatie. Gekenmerkt door een fijne 
en collegiale werksfeer. Met elkaar worden de schouders eronder gezet. Naast 
inspanning staan gezelligheid en collegialiteit centraal. 

Bedrijfscultuur 

Broere Irrigatie BV. Wij zijn sinds 1992 actief als experts op het gebied van 
beregening en irrigatie in de omgeving van Boskoop. We werken met een groep 
enthousiaste medewerkers die dagelijks bezig zijn met de nieuwste technieken 
en werkwijzen in ons vakgebied. 

De expertise die we in al die jaren hebben opgebouwd passen we niet alleen toe 
op de beregening van land- en tuinbouwgrond, kassen, maneges en sportvelden, 
maar ook op siertuinen voor particulieren. We richten ons hierbij niet alleen op de 
verkoop van beregeningsproducten, maar ook op het voortraject, de aanleg en 
het onderhoud van uw beregeningssysteem. 

Bedrijfslink Broere Irrigatie 

 

Meer weten of direct solliciteren? 

Heb je interesse in deze vacature of wil je meer weten? Neem dan contact op 
met René Vreeswijk 06-22108104 of stuur een actueel CV met een korte 
motivatie naar rene@agrifoodcareer.com .Voor meer interessante vacatures in de 
Agribusiness en Foodbusiness kun je surfen naar www.agrifoodcareer.com  
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