Wij zijn
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zoek n p
aar
jou!

Heb jij affiniteit met de veehouderij en gevoel voor commercie? Dan ben jij
wellicht de..

TECHNICAL SALES MANAGER
…die ons geweldige team wilt komen versterken!

PROFIEL

GOEDE
COMMUNICATIEVE
VAARDIGHEDEN

WUR ANIMAL SCIENCE OF
HAS VEEHOUDERIJ MET
SPECIALISATIE
DIERVOEDING

GEVOEL VOOR
COMMERCIE

Vanwege interne doorgroei is Orffa op zoek naar een
commercieel en communicatief vaardige Technical Sales
Manager ter versterking van het team in Nederland.

Wat kan je van deze functie verwachten?
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de verkoop en
technische ondersteuning van ons productportfolio in
Nederland. Hierbij onderhoud je actief contact met
nutritionisten en inkopers van mengvoerbedrijven en
premixers. Het is daarom belangrijk om op de hoogte te zijn
van de ontwikkelingen in de markt door o.a. deelname aan
studiedagen en symposia.

Wat maakt jou succesvol in deze functie?
• Sterke communicatieve vaardigheden
• Proactief, initiatiefrijk en flexibel
• Gevoel voor commercie
• Gedreven in het bouwen en behouden van goede relaties
• Affiniteit met veehouderij en diervoeding
• Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
• Enthousiast en gemotiveerd

ZELFSTANDIG MAAR
OOK EEN TEAMPLAYER

BEHEERSING VAN DE
NEDERLANDSE EN
ENGELSE TAAL

volop vrijheid om jezelf professioneel te ontwikkelen in een
dynamische markt, waarbij een goede samenwerking met de
andere afdelingen heel belangrijk is. Afhankelijk van leeftijd en
ervaring bieden wij een passend salaris en bonuspotentieel,
afhankelijk van de individuele en bedrijfsresultaten. Verder
neem je deel aan de –premievrije!- beschikbare premie
pensioenregeling en krijg je jaarlijks 29 vakantiedagen (op
basis van een fulltime dienstverband) om in balans te blijven.
Uiteraard hebben wij een mooie werkplek voor je gereserveerd
op ons nieuwe kantoor in Breda, maar is er ook een
mogelijkheid om gedeeltelijk vanuit huis te werken.
Tijd voor actie!
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en wil jij een
waardevolle bijdrage leveren aan het groeiende succes van
Orffa? Solliciteer dan direct! Dit kan door het toesturen van een
korte motivate en CV naar hr@orffa.com.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs
gesteld.

Waarom kiezen voor Orffa?
Werken bij een internationale en toonaangevende speler op het
gebied van diervoederadditieven – wie wil dat nou niet?
In ruil hiervoor biedt Orffa je een uitdagende functie waarbij je
veel ruimte krijgt voor eigen inbreng en initiatieven. Je krijgt

About Orffa
With a global presence, we serve the markets of the world. Orffa develops, customizes, sources and offers feed additives and feed additive
concepts for the animal nutrition market. In short: we create, select and deliver. We engineer your feed solutions. We offer both inhouse
developed and branded concepts and products as well as distribution products: the ideal mix of technical products and basic feed additives. We
are looking for candidates that share our vision. Sharing what we believe is crucial for being part of our dedicated team.

Engineering your feed solutions
www.orffa.com – Follow us on

