
Sales Manager Nederland 

Technisch commercieel verantwoordelijk voor alle aktiviteiten in Nederland onder leiding van een Business Manager 
Noord West Europa 

Het bedrijf 

TRADECORP INTERNATIONAL, een onderdeel van Sapec Agro Business, is een belangrijke producent en speler in de 
wereldwijde vermarkting van crop nutrition producten. Tradecorp heeft een specifieke expertise in de productie van 
gechelateerde sporenelementen, bladvoeding en biostimulanten voor de land- en tuinbouw. 

Tradecorp International, gevestigd in Madrid, beschikt wereldwijd over meer dan 400 medewerkers en is in meer 
dan 60 landen actief. 
Tradecorp SA, gevestigd in Brussel voor de Europese activiteiten, wil als producent succesvol zijn in het aanreiken 
van oplossingen voor een efficiënte en gezonde plantengroei en haar positie op de Nederlandse markt verder 
uitbreiden. 

Tradecorp International is met de vermarkting van haar producten (o.a. HUMIFIRST, FINAL K en ULTRAFERRO) 
inmiddels sinds 2005 succesvol aktief op de Nederlandse markt en wil haar commerciële aktiviteiten verder 
versterken door het aantrekken van een deskundig en gedreven: 
Sales Manager Nederland, technisch commercieel verantwoordelijk voor alle aktiviteiten in Nederland onder leiding 
van een Business Manager Noord West Europa 

De taken 

• Je bouwt de reeds lopende business op de Nederlandse markt verder uit;
• Je bent verantwoordelijk voor de productverkoop aan de Nederlandse Agribusiness via een netwerk van Groot- 

en kleinhandelaren dat door jou wordt opgebouwd en onderhouden;
• Dit bereik je door persoonlijke prijsonderhandelingen, verkoopactiviteiten en het enthousiasmeren en technisch

voorlichten van onze distributeurs;
• Je volgt ontwikkelingen in de Nederlandse markt technisch en commercieel op. Je doet voorstellen voor nieuwe

producten en volgt demonstratie- en officiële proeven op. Je draagt de onderzoeksresultaten technisch
commercieel uit en levert zo een succesvolle bijdrage aan de vermarkting van bestaande en nieuwe Tradecorp
Int. producten;

• Je werkt aktief samen met collega’s binnen Tradecorp SA. gevestigd in Brussel en rapporteert aan de Business
Manager Noord West Europa.



Jouw profiel 

Opleiding: 
• Je beschikt over een afgeronde bachelor of master opleiding in een plantaardige studierichting verkregen via

een studie aan een Agrarische Hogeschool of Wageningen Universiteit;
• Een commerciële opleiding die is afgerond is een pré.

Kennis en ervaring: 
• Je beschikt over tenminste 6-10 jaar relevante commercieel technische ervaring bij voorkeur opgedaan in de

plantaardige sector, hebt affiniteit en/of kennis opgebouwd met bemesting/gewasbescherming/bodem-
plantrelaties;

• Bij voorkeur kennis van teelten met een hoge toegevoegde waarde zoals fruitteelt, aardappelen, vollegronds
groenten etc.;

• Je beheerst naast het Nederlands de Engelse taal uitstekend en het kunnen communiceren in het Frans is een
wens maar geen must;

• Je kunt uitstekend werken met Microsoft Office

Persoonlijkheidskenmerken: 
• Je hebt een ondernemende instelling en bent resultaatgericht en gedreven;
• Je hebt ervaring met zowel relatiebeheer en acquisitie en bent diplomatiek in de omgang met mensen;
• Je bent positief ingesteld, kunt enthousiasmeren, bent integer en je gaat voor duurzame relaties;
• Je hebt oog voor vernieuwingen in de markt en bent creatief ingesteld;
• Je beschikt over doorzettingsvermogen en bent energiek;
• Je beschikt over overtuigingskracht en bent empathisch sterk;
• Je legt makkelijk contacten, bent extravert en innemend;
• Je bent klantgericht en dienstverlenend ingesteld maar ook correct zakelijk;
• Je kunt goed zelfstandig werken én samenwerken met collega’s;

 Het aanbod 

Tradecorp SA biedt aan de aan te stellen kandidaat een uitstekend en marktconform vast salaris en na een 
proefperiode de mogelijkheid om ook variabel, afhankelijk van de resultaten een totaal inkomen te verdienen dat in 
relatie staat tot de gerealiseerde resultaten. Daarnaast een auto van de zaak, een laptop, mobiel, 
onkostenvergoedingen etc. 
Wil je meer informatie over Tradecorp of Sapec Agro Business bezoek dan deze websites:  
http://tradecorp.com.es/en/    www.tradecorp.nl  www.sapecagrobusiness.com 

http://tradecorp.com.es/en/
http://www.tradecorp.nl/
http://www.sapecagrobusiness.com/


Jouw reactie 

Ben jij geïnteresseerd in deze functie of wil jij meer informatie, neem dan contact op met:  Green Career Consult, 
Recruitment en Loopbaanontwikkeling voor Agro, Food en Groene Ruimte. Evert Verboom, senior consultant, 
bereikbaar onder mobielnummer 06-53375089 of 
E-mailadres: evert.verboom@greencareerconsult.nl

Sollicitaties: bijvoorkeur per E-mail gericht aan bovenstaand E-mailadres. 
Schriftelijke sollicitaties kunnen eveneens worden verzonden aan: 
Green Career Consult Postbus 7001 
6700 CA Wageningen 

Green Career Consult is een gespecialiseerd bureau voor Recruitment en Loopbaanontwikkeling, dat zich in het 
bijzon- der richt op bedrijven en medewerkers die actief zijn in de sectoren Agro, Food en de Groene Ruimte. 
Kandidaten die wij bemiddelen en begeleiden beschikken over een aantal jaren werkervaring en zijn door middel 
van een Mbo-, Hbo- of Universitaire opleiding voorbereid op een loopbaan binnen de Agro, Food en/of de Groene 
Ruimte. Green Career Consult wil een betrokken-, praktische- en resultaatgerichte dienstverlener zijn met oog voor 
het feit dat elk mens uniek is en over een eigen persoonlijkheid, bijzondere vaardigheden en specifieke kennis 
beschikt. Wij streven ernaar duurzame relaties aan te gaan met de organisaties en de kandidaten waarvoor wij 
werken. 
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