ONZE KENNIS IS UW PROFIJT
DISAGHOR is reeds meer dan 40 jaar één van de voornaamste leveranciers voor de
professional in de agrarische sector in België (zie www.disaghorgroup.be.)
Dagelijks adviseren en leveren wij vanuit onze hoofdzetel in Ruiselede een zeer uitgebreid
productengamma aan onze klanten (akkerbouwers, groentetelers, veetelers, loonzaaiers,
loonspuiters en handelaars).
Ons productpallet omvat hoofdzakelijk plantenbeschermingsmiddelen en zaaizaden.
Voor onze vestiging te Ruiselede zoeken wij voor onmiddellijke indiensttreding een
gedreven full time (m/v) :

ACCOUNT MANAGER (Noord West-Vlaanderen)
Wat zijn uw taken ?
• U adviseert dagelijks “on the field” uw cliënteel en prospecten en verkoopt daarbij ons
•
•
•
•

professioneel productgamma (zie hoger).
U hebt een vechtersmentaliteit en u bent vastbesloten om elke prospect voor
DISAGHOR te doen kiezen.
U neemt deel aan beurzen en denkt actief mee met het bedrijf, samen met de
verkoopploeg Landbouw.
U verneemt als eerste nieuwe evoluties door uw rechtstreekse relatie met onze
multinationale producenten / leveranciers.
U werkt van thuis uit en hebt een zeer nauw contact met de bedrijfsleiding en uw
collega’s.

Wat zijn uw skills ?
• Voor deze functie zoeken we in de eerste plaats een persoon die anderen vooruit wil

•
•
•
•

helpen, met een diploma hoger onderwijs met specialisatie land- en tuinbouw (master
ing/ir of bachelor).
U hebt een analytische, scherpe geest en een passie voor land- en tuinbouw.
U redeneert oplossingsgericht en assertief.
U bent van nature opgewekt en fungeert goed in een individuele en competitieve
werkomgeving.
U woont op aanvaardbare afstand van uw werkomgeving.

Wat is ons aanbod ?
• Een polyvalente, uitdagende job met ruimte voor initiatief in een jong, dynamisch, stabiel

en ambitieus bedrijf.
• Een continue opleiding, begeleiding en talentontwikkeling.
• Enthousiaste collega’s en een no-nonsense informele werksfeer die kennisuitwisseling

prioritair stelt.
• Een motiverend, creatief loonpakket met tal van up to date extralegale voordelen.

Bent u de juiste persoon?
Neem dan snel en vóór 25 juli a.s. contact op met :
Dhr ir. Stefaan Naeyaert, bedrijfsleider
Stuur uw CV met begeleidend schrijven naar stefaan@disaghor.be
U mag rekenen op een zeer snelle, professionele, in house behandeling van uw kandidatuur.

