
 

 
 
KVERNELAND GROUP is één van de grootste Internationale bedrijven op het gebied van ontwikkeling, productie en 
distributie van landbouwmachines en services. Met een sterke focus op innovatie, bieden we een unieke productlijn aan 
van kwalitatief hoogwaardige landbouwmachines.  
Kverneland Group levert een uitgebreid pakket van systemen en oplossingen voor de professionele agrarische sector, 
bestaande uit grondbewerking, zaaitechniek, ruwvoederwinning, persen en wikkelen van balen, kunstmeststrooien, 
spuiten en elektronische toepassingen voor tractoren en landbouwmachines.  
 
Kverneland Group is opgericht in 1879 en heeft fabrieken in Noorwegen, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Nederland, 
Italië, Rusland en China. Kverneland Group heeft eigen verkoopmaatschappijen verspreid over 19 landen en exporteert 
haar producten naar nog eens 60 andere landen. Aan het einde van 2014 had Kverneland Group 2.487 medewerkers, 
waarvan 73,3% buiten Noorwegen werkt. In 2012 is Kverneland Group overgenomen door het Japanse bedrijf Kubota 
Corporation.  

 
Kverneland Group Mechatronics BV ontwikkelt en produceert geavanceerde bedieningssystemen voor 
landbouwmachines. Onze terminals, elektronische control units en applicaties zorgen ervoor dat 
landbouwmachines eenvoudig zijn aan te sluiten, te bedienen en te monitoren. Er kan precisielandbouw 
worden toegepast waardoor er minder grondstoffen nodig zijn, eenvoudig gewerkt kan worden, de kosten 
omlaag gaan en er hogere opbrengsten mogelijk zijn. Hierdoor wordt het milieu minder belast en krijgen 
boeren en loonwerkers uiteindelijk een hogere winst. Ter uitbreiding van het team zijn wij op zoek naar een: 

 

Stageplaats Marketing 
Interessante opdracht waarbij je een nieuw product gaat testen  

op locatie bij klanten in Nederland én Duitsland 

  
Waarom Kverneland Group? 

Werken bij Kverneland Group betekent dat je onderdeel bent van een Innovatieve R&D 

omgeving in Nederland, waar we streven naar innovatie en performance op gebied van 

Smart Farming. Jaarlijks organiseert Kverneland Group sociale evenementen voor alle 

medewerkers. Als je bij Kverneland Group Mechatronics BV stage loopt kun je rekenen 

op een uitdagende stage of afstudeeropdracht. Je wordt vanzelfsprekend actief begeleid 

zodat het voor jou een leerzame periode is op zowel vaktechnisch als persoonlijk gebied. 

Je komt te werken binnen een internationale werkomgeving met betrokken medewerkers 

en een informele werksfeer. Je ontvangt een prima stage- en reiskostenvergoeding. 

 

De stageopdracht 

Ten behoeve van een nieuw product word je in een vroege fase betrokken bij de 

productimplementatie. Hiervoor ga je: 

 Ondersteunen in en adviseren over het marketingplan (“go-to-marketstrategie”). 

 Zelfstandig afnemen van testen van het product op locatie bij de klant. Het 

focusgebied voor jou is Nederland én Duitsland.  

Er is veel nodig om een succesvolle test uit te voeren op locatie en dat ga je 

helpen organiseren. Denk bijv. aan het meekijken met systeemconfiguraties, 

checken of de software, terminal en verbindingen werken, het verzamelen van 

data en uiteraard het leveren van eventuele support die ter plaatse nodig is.  

 Trainen van gebruikers in het veld maar ook interne collega’s, productmanagers 

en sales companies over toegevoegde functionaliteit(en) die je hebt getest. Jouw 

input is dus van belang om de training vorm te geven.  

 
Functiecriteria: 

 Je volgt een HBO opleiding in de Agrotechniek; 

 Goede beheersing van Engelse taal in woord en geschrift; 

 Beheersing van Duitse taal is een pré; 

 Uitstekende communicatieve vaardigheden; 

 Accuraat in werkzaamheden; 

 Je bent energiek, oplossingsgericht en flexibel ingesteld; 

 Affiniteit met software is een pré; 

 Bereidheid om naar het buitenland te reizen tijdens de stageperiode; 

 Sollicitanten met een agrarische achtergrond hebben een streepje voor. 



 

Heb je interesse? 

Stuur jouw CV en motivatie naar hr.nederland@kvernelandgroup.com. 

 

Acquisitie naar aanleiding van bovenstaande vacature, wordt niet op prijs gesteld. 

 

 

             
Visit our website www.kvernelandgroup.com 

http://www.kvernelandgroup.com/
http://www.twitter.com/kvernelandgroup
http://www.facebook.com/kvernelandgroup
http://www.youtube.com/kvernelandgrp
http://www.kvernelandgroup.com/welcome

