
17DECEMBER 2018

VOOR UW GOED KIES:

I K B
E R K E N D

DEELNEMER
PRODUKTSCHAP VOOR PLUIMVEE EN EIEREN

©

KWALITEIT • SERVICE • RENDABILITEIT • FLEXIBILITEIT • ZEKERHEID

Keuze uit de meest rendabele mestrassen

Ondersteuning en advies voor: 
Milieu • Mestbank • Sanitel-P • enz...

Vakkundige begeleiding aan vermeerderingsbedrijven

Belgabroed NV  Steenweg op Hoogstraten 141  B-2330 Merksplas  Tel. 014 63 31 62  Fax 014 63 53 35

Vacature:

Account manager met passie voor de landbouw
Belgabroed nv, gevestigd te Merksplas, is een gefuseerd familiebedrijf van de families Destrooper 
en Moonen met een capaciteit van 75 miljoen vleeskuikens per jaar. We zijn gespecialiseerd in 
het leveren van ééndagskuikens aan pluimveehouders in België, Nederland, Duitsland en 
Noord-Frankrijk. Het bedrijf bestaat ondertussen meer dan 65 jaar en blijft verder groeien.
Samen met 4 andere partners hebben wij als broeierijgroep een pioniersrol verworven in de sector. 
Onze lokale familiale aanpak vertaalt zich in een betrokken houding naar onze klanten toe. Om de 
verdere groei van onze dynamische onderneming te garanderen, zoeken wij een account manager. 

Jobinhoud
Je bent verantwoordelijk voor de verkoopdoelstellingen en de adviesverlening aan onze klanten, 
de pluimveehouders.

• Je werkt in een team van 4 account managers met elk een eigen deelgebied. 
• Je bent verantwoordelijk voor de verkoop van eendagskuikens binnen België.
• Na een inwerkperiode bouw je zelfstandig aan een relatienetwerk met zowel bestaande als 

nieuwe klanten.
• Je geeft kwalitatief advies en ondersteuning. 
• Je werkt actief samen met je collega’s.
• Je rapporteert aan de verantwoordelijke voor verkoop.

Jouw profiel
We verwachten dat je:

• Energie haalt uit het boeken van commerciële successen.
• Een passie hebt voor de landbouw in het algemeen, of voor pluimvee in het bijzonder
• Een bachelor of master denkniveau hebt.
• Een eerste relevante werkervaring hebt opgedaan in een commerciële rol. 
• Perfect Nederlandstalig bent, met kennis van het Frans.
• Initiatief neemt, autonoom en georganiseerd kunt werken.
• Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden hebt.

Ons aanbod
Werken bij Belgabroed betekent vertrouwen krijgen en verantwoordelijkheid nemen. We bieden je 
een voltijdse functie binnen een groeiend familiaal bedrijf met een ongedwongen en informele 
werksfeer. We bieden je een competitief loonpakket inclusief een bedrijfswagen.
Heb je interesse? Stuur dan je CV per mail naar k.vanweereld@belgabroed.be.


