
Wil jij een uitdagende functie in de agrarische sector? Wil jij samenwerken met enthousiaste collega’s?  

Lees dan snel verder en solliciteer. Want op korte termijn zoeken wij een: 

 

Ervaren vertegenwoordiger landbouwmachines/tractoren (m/v) 
en een 

Junior vertegenwoordiger landbouwmachines/tractoren (m/v) 
 

 
Functieomschrijving: 
In deze uitdagende functie ben je verantwoordelijk voor het onderhouden en uitbreiden van bestaande relaties.  
Als vertegenwoordiger landbouwmachines/tractoren hebt je een adviserende rol over toepassingsmogelijkheden van 
onze gerenommeerde merken en producten, waarbij de vraag van de klant centraal staat. 
 
Jouw profiel: 
Wij zijn op zoek naar kandidaten die aan de volgende functie-eisen voldoen: 
 
 Affiniteit met de agrarische sector en de landbouwmechanisatie; 

 MBO+ werk- en denkniveau; (bij voorkeur HAS) 
 Ondernemende persoonlijkheid met veel commercieel inzicht; 

 Nieuwsgierig naar de ontwikkeling in de markt; 
 Grote mate van zelfstandigheid; 

 Sterke persoonlijkheid, beschikt over overtuigingskracht; 

 Enthousiast; 

 Creatief; 
 Passie voor techniek; 

 Ervaring met Microsoft Office; 
 Goede beheersing Engelse en/of Duitse taal is een pré. 
 
De Vries Mechanisatie BV is een service gericht bedrijf dat ruim 60 jaar actief is met de verkoop en onderhoud van 
tractoren, machines en service aan o.a. agrariërs, loonbedrijven, overheden en de tuin- en park sector. Wij vertegen-
woordigen een groot aantal A-merken waaronder CLAAS, AMAZONE en KAWECO. 
 
Wij bieden:  
 Een fulltime baan met afwisseling en vrijheid met ruimte voor ontwikkeling; 

 Een enthousiaste en informele werksfeer met korte communicatielijnen; 
 Een uitdagende functie binnen een service gericht bedrijf; 

 Een prima salaris afhankelijk van opleiding en ervaring; 

 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden; 
 
Ben je geïnteresseerd in deze functie? 
Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Lute-Anne de Vries (directeur),  
telefoon (06-51723933). 
Schriftelijke sollicitaties met CV kunt u mailen naar: l.a.devries@devriesmechanisatie.nl 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  

De Vries Mechanisatie B.V. 
Lieving 45 - 9411 TC Beilen 
Postbus 150 - 9410 AD Beilen 
Tel: (0593) - 58 20 20 
Fax: (0593) - 58 20 22  
www.devriesmechanisatie.nl 
info@devriesmechanisatie.nl 
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