Heb jij interesse in de
varkenssector en ben je
technisch opgeleid of
heb je affiniteit met
techniek?
Wil jij je graag verder
ontwikkelen als
Accountmanager bij een
internationaal bedrijf?
Dan zijn wij op zoek
naar jou!
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een gedreven en enthousiaste:

Jr Accountmanager
Stallenautomatisering (fulltime)
Als Junior Accountmanager Stallenautomatisering voor de varkenssector
weet jij hoe het reilt en zeilt in een varkensstal. Je adviseert onze klanten
over onze maatwerk automatiseringscomputers en systemen die de totale
stalautomatisering regelen, aansturen en bewaken. Hierbij komt jou
technische kennis goed van pas.

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
 Verkopen van automatiseringssystemen aan dealers, OEM-mers,
stallenbouwers en boeren door gerichte marktbewerking en acquisitie;
 Professionele gesprekspartner van dealers en OEM-mers voor de
vragen en uitdagingen waar zij voor staan en passende oplossingen
voorstellen. Op maat samenstellen van offertes;
 Opbouwen en onderhouden van een goed relatienetwerk met nieuwe
en bestaande klanten;
 Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de markt en daar actief op
inspelen;
 Zorgdragen voor een goede administratie, waaronder het updaten en
vastleggen van klantinformatie in het CRM systeem;
 Vastleggen van projecten, interne overdracht en communicatie zodat
de verwachtingen van klanten waargemaakt worden;
 De Jr. Accountmanager Stallenautomatisering Varkens maakt deel uit
van het commerciële team samen met je collega Accountmanagers en
de commerciële binnendienst;

Wij vragen:
 Minimaal een HBO werk- en denkniveau verkregen door bijvoorbeeld
een opleiding aan de HTS, HAS of WUR in de richting (elektro)-techniek,
landbouwtechniek of veehouderij. Een opleiding bedrijfskunde of
economie kan ook als er affiniteit is met techniek en veehouderij;
 Praktijkervaring in de varkenshouderij is een sterke pre;
 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Beheersing van
de Duitse taal is een pre.;
 Woonachtig in Zuid-Oost Nederland of bereid te verhuizen;
 Bereid om te reizen naar klanten en beurzen wereldwijd;
 Geen negen tot vijf mentaliteit en goede communicatieve vaardigheden.

Hotraco Agri is een wereldwijd
opererende innovatieve
stalautomatiseerder voor met name
de pluimvee- en varkenssector die
zich richt op het creëren en
behouden van een optimaal
stalklimaat. Hotraco Agri is specialist
op het ontwikkelen en produceren
van maatwerk
automatiseringscomputers en –
systemen die de totale
stalautomatisering regelen,
aansturen en bewaken. Van
klimaatregeling en –beheersing,
voer- en waterregeling, dierweging,
eiertelling tot brandbeveiliging. Met
een eigen R&D-afdeling is Hotraco
Agri in staat om maatwerk te leveren
en probleem specifieke oplossingen
te ontwikkelen.
Hotraco Agri maakt onderdeel uit
van de Hotraco Group. Bij de Hotraco
Group werken circa 235
medewerkers.

Meer informatie over Hotraco Agri
kun je vinden op www.hotracoagri.com

Wij bieden:
 Een uitdagende functie binnen een groeiende organisatie;
 Prettige werksfeer in een hecht team;
 Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf;
 Een salaris passend bij de functie en jouw ervaring.

Wil jij werken bij een innovatieve en
groeiende organisatie?
Stuur dan je CV met motivatie naar:
solliciteren@hotraco.com t.a.v. Lian
Achten (HR Manager).

