
 
 
TRADECORP, onderdeel van de Rovensa Group, is een belangrijke en gespecialiseerde 
producent van biostimulanten, gechelateerde sporenelementen en bladvoeding voor de 
land- en tuinbouw. Tradecorp is wereldwijd actief met een internationaal team van meer 
dan 400 medewerkers. 
 
Tradecorp is al tientallen jaren succesvol in de markt als producent van oplossingen voor 
een efficiënte en gezonde plantengroei en wil haar positie op de markt verder uitbreiden.   

 
Ter versterking van ons team in de Benelux zijn wij daarom op zoek naar een 

 
Technisch Commercieel Medewerker 

 
Wat ga je doen: 

- Jij wordt medeverantwoordelijk voor de verkoopactiviteiten via een netwerk van 
partners waarbij het zwaartepunt ligt op Vlaanderen en Zuidelijk Nederland. 

- Dit bereik je door het informeren, enthousiasmeren en technisch voorlichten van 
telers, onze distributeurs en voorlichters over de producten van Tradecorp. 

- Verder initieer je verkoopactiviteiten en bepaal je samen met je collega’s en 
partners de beste strategie. 

- Je signaleert trends en ontwikkelingen in de markt. Je doet voorstellen voor nieuwe 
producten en begeleidt proeven.  

- Je werkt actief samen in een internationaal team rapporteert aan de commercieel 
manager België. 

- Het zwaartepunt van je activiteiten zal komen te liggen in teelten als hard- en 
zachtfruit en groenten. 

 
Wat neem je mee: 

- Je beschikt over een afgeronde opleiding in een plantaardige studierichting 
verkregen via een studie aan een Agrarische Hogeschool of Universiteit. 

- Een commerciële opleiding die is afgerond is een pré. 
- Je beschikt bij voorkeur over een aantal jaar relevante werkervaring. 

Ambitieuze studenten met veldervaring worden ook uitgenodigd om te 
solliciteren. 

- Een uitstekende beheersing van ket Nederlands en de Engelse taal (Frans is 
een sterke pre). 

- Je kunt uitstekend werken met moderne ICT-applicaties 
- Je bent positief ingesteld, hebt een ondernemende instelling, kunt 

enthousiasmeren, bent integer en je gaat voor duurzame relaties. 
- Je hebt oog voor vernieuwingen in de markt en bent creatief ingesteld. 
- Je kunt goed zelfstandig werken én samenwerken in teamverband. 

 
Wat kun je verwachten: 
Tradecorp biedt een inspirerende werkomgeving in een internationaal team waarbij 
ondernemerschap, ontwikkeling en plezier samenkomen. 



Onder de vleugels van een solide en ervaren team collega’s bieden wij jou de mogelijk om 
jezelf verder te ontwikkelen tot een referentie in de markt op het gebied van biostimulanten 
en plantenvoeding. 
 
Uiteraard biedt Tradecorp een uitstekend salaris aangevuld met een aantrekkelijk 
bonusperspectief. Daarnaast behoren een firmawagen, een laptop, smartphone, 
onkostenvergoedingen etc. tot de standaard arbeidsvoorwaarden. 
Een verdere doorgroei binnen de organisatie behoort zeker tot de mogelijkheden. 
 
Meer weten? 
Ben jij geïnteresseerd in deze functie of wil jij meer informatie, neem dan contact met Erwin 
Hyndrikx (commercieel manager België) via mail erwin.hyndrikx@tradecorp.rovensa.com  
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