
Functie:
Voor uitbereiding van ons team zijn wij zijn opzoek naar een verkoper / 
vertegenwoordiger. Als vertegenwoordiger ben je het aanspreekpunt 
van onze relaties en vertegenwoordig je Massey Ferguson, Toyota, 
Hardi en diverse andere A-merken. Door jou affiniteit of ervaring in de 
landbouwsector kun jij inspelen op de behoeften en wensen van de 
klanten. Je onderhoudt intensief contact met bestaande relaties, dient 
als sparringpartner en werkt actief aan het werven van nieuwe klanten. 

Takenpakket:
a Het verkopen van ons complete programma tractoren en werktuigen
aHet actief benaderen en bezoeken van bestaande en nieuwe relaties
aHet geven van (technisch) advies over de producten
aZelfstandig geven van demonstraties met onze eigen demo machines

Wat verwachten wij van jou?
a MBO-4 / HBO werk- en denkniveau
aAffiniteit met de landbouw is een pré
aErvaring met moderne computersystemen
aCommerciële en service gerichte instelling
aBereid tot het volgen van opleidingen/cursussen
aBereid tot het werken met een CRM systeem
aDoorzettingsvermogen en enthousiasme

Wat mag je van Hollands Noordkop verwachten?
a Een zelfstandige functie binnen een gezellig team
a 4-daagse werkweek en uitstekend salaris
a Ruimte voor vrijheid, flexibiliteit en persoonlijke ontwikkeling
a Auto, telefoon en tablet van de zaak

Heb jij zin in deze uitdaging en wil jij werken in een gedreven en gezellig 
team? Stuur dan een mail met je motivatie en cv naar 
derk@hollandsnoordkop.com.

Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen met 
Derk Looijesteijn 0223-525060

Sollicitaties zullen wij vertrouwelijk behandelen.

Kijk tevens voor onze vacatures allround servicemonteur en 
servicemonteur intern transport op www.hollandsnoordkop.com.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 
en wij staan niet open voor CV’s via bureaus.

Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Wil je graag werken bij een 
vooruitstrevend, stabiel en gezellig bedrijf? Dan nodigen wij je uit om te 
solliciteren! Wil je vooraf eerst kennis maken en het bedrijf bezichtigen, 

neem contact op voor het maken van een afspraak.

Burg. Lovinkstraat 5
1764 GA Breezand

www.hollandsnoordkop.com

Verkoper / Vertegenwoordiger 
(4 daagse werkweek)

Hollands Noordkop is een 

mechanisatiebedrijf dat zich 

richt op de verkoop, onderhoud 

en reparaties van Massey 

Ferguson tractoren, Toyota 

vorkheftrucks en diverse 

gerenommeerde merken aan 

werktuigen. Onze werkplaats 

heeft vele jaren kennis in 

huis en is voorzien van de 

nieuwste apparatuur en volledig 

ingerichte servicebussen. 

Met zo’n 18 mensen wordt er 

enthousiast en hard gewerkt aan 

innovatieve en toekomstgerichte 

oplossingen voor met 

name bloembollenkwekers, 

melkveehouders, akkerbouwers 

en gemeentelijke instanties. 

Onze veelzijdige klantenkring, 

biedt iedere dag nieuwe 

uitdagingen en impressies.


