
 

  

 

Commercieel Medewerker (fulltime) m/v 
De Brassica Groep is een 

groothandel- en productiebedrijf 

dat zich bezighoudt met de teelt, 

inkoop en afzet van 

vollegrondsgroenten. 

 

Kool, peen, spitskool, bloemkool 

en broccoli zijn onze 

hoofdproducten. Maar ook 

producten zoals uien, 

aardappelen, ijssla en 

knolselderij voeren wij in ons 

assortiment.  

 

Wij zijn gevestigd in Dirkshorn, 

centraal in een gebied waar veel 

vollegrondsgroenten geteeld 

worden. Onze producten worden 

jaarrond uit binnen- en 

buitenland, vers van de teler, 

geleverd aan ons groeiende 

klantenbestand. 

 

Wij zijn ter versterking van onze 

verkoopafdeling op zoek naar een  

nieuwe collega.  

 

 

 

Durf jij de uitdaging met ons aan en 

herken je jezelf in de vacature, laat 

ons dan weten dat jij de combinatie 

met ons wel ziet zitten. 

De functie:  

Samen met jouw collega’s ben je 

verantwoordelijk voor de in- en 

verkoop van ons assortiment.  

Je krijgt de verantwoordelijkheid 

over jouw eigen klantenkring en 

afzetmarkt. Uiteraard gaat het in 

deze functie om een succesvolle 

verkoop, maar daarnaast hechten 

wij ook veel waarde aan vaste en 

goede relaties met afnemers en 

leveranciers. Het signaleren van 

marktontwikkelingen en nieuwe 

afzetmogelijkheden zit in jouw 

bloed en weet je om te zetten in 

resultaat. Daarnaast behoort het 

bezoeken van klanten en beurzen 

ook tot jouw functie. Je legt 

verantwoording af aan de 

directie. 

 

 

 

Wat breng jij mee? 

-Je hebt hbo- werk en 

denkniveau of minimaal mbo+- 

niveau en enkele jaren 

werkervaring in een vergelijkbare 

functie; 

-Affiniteit met de AGF-branche 

geniet onze voorkeur; 

- Uiteraard ben je communicatief 

vaardig, sociaal en ondernemend 

ingesteld, je moet goed om 

kunnen gaan met klanten en 

leveranciers; 

- Ook kun je goed zelfstandig 

werken en ben je 

resultaatgericht; 

- Je ziet hectiek als een 

uitdaging; 

- Een 9 tot 5 mentaliteit komt 

niet in jouw woordenboek voor; 

- Kennis van de Engelse en 

Duitse taal is een pré; 

 

Wat kunnen wij jou bieden? 

Uiteraard bieden wij een markt 

conform salaris en goede 

secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Spreekt dit jou aan en wil je 

onderdeel zijn van een groeiend 

en gezond bedrijf met veel 

ontwikkelingsmogelijkheden, 

zoals opleiding en training maar 

ook het mede vormgeven van de 

werkzaamheden, taken en 

werkwijzen?  

Solliciteer dan op deze 

advertentie via onderstaand 

mailadres of neem contact op 

voor meer informatie. 

Meer informatie:   

Bob Houtenbos (0226) 331905. 

 

Jouw sollicitatie stuur je per e-

mail voorzien van jouw motivatie 

en cv naar hr@brassicatrade.nl.  

 

Voor meer bedrijfsinformatie: 

www.brassicatrade.nl. 

 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie 

wordt niet op prijs gesteld.  

mailto:hr@brassicatrade.nl
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