
 
 
Bij onze opdrachtgever zorgen ze voor het evenwicht van de natuur en de wereld. Ze houden de natuur op zijn 
best, want niet alles wat vanzelf komt, is wenselijk. Of het nu gaat om muizen in huis of malaria dragende 
muggen in tropische en subtropische gebieden, soms is de natuur zelf het probleem. Dat is waar ze 
binnenkomen, door dergelijke problemen te stoppen met effectieve oplossingen. Door deze oplossingen te 
bedenken, in productie te nemen en te leveren aan professionals over de hele wereld. Hiermee nemen ze 
verantwoordelijkheid voor de huidige en toekomstige generaties. 
Onze opdrachtgever is marktleider en expert in ongediertebestrijding, met meer dan 800 geregistreerde 
producten wereldwijd zijn ze een geweldige partner, die zijn oplossingen kan aanpassen aan lokale behoeften. 
Missie is het evenwicht van de natuur te herstellen wanneer deze een helpende hand nodig heeft. Zowel de 
mensheid als de natuur helpen bloeien. Hun producten beschermen wat we eten, voorkomen ziekten en 
voorkomen plagen. Ondersteund door een sterk verkoop- en distributienetwerk, leveren zij de producten aan 
dienstverleners en professionele leveranciers (BtB) over de hele wereld. Van Frankrijk, België, Nederland, 
Spanje en Turkije via Mexico en zelfs Australië.  
Voor de distributievestiging in Nederland (Friesland) zijn we op zoek naar een: 
 

Commercieel Manager/Directeur 
 
De werkzaamheden: 
Het uitvoeren van het commerciële beleid van de organisatie 
Een sterke focus op visieontwikkeling, groeistrategieën, marktanalyses en de ontwikkeling van nieuwe 
campagnes voor de eigen producten die in de BTB markt worden aangeboden om te resellen. 
De marktpositie van de organisatie uit te breiden door de commerciële afdeling op een juiste manier aan te 
sturen. Overleg met en rapportages aan de hoofddirectie op juiste wijze kunnen verzorgen.  
Verantwoordelijk voor het beheer voor de producten van concept tot verkoop.  
 
Wat wordt er gevraagd: 
*HBO werk- en denkniveau (HAS) 
*Affiniteit met de agrarische sector 
*Commerciële leidinggevende capaciteiten 
*Gedegen kennis van marketingstrategieën  
*Uitstekende computervaardigheden (ERP/Excel) 
*Creatieve, analytische zelfstandige instelling 
*Aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie 
*Gedreven, besluitvaardig en oplossingsgericht.  
*Engels beheersen in woord en geschrift is een must. (Frans een pre)  
 
Wat wordt er geboden: 
*Een bij de functie passend salaris en emolumenten  
*Een zelfstandige functie  
*Werken in een open sfeer bij een ambitieus, innovatief, dynamisch en snelgroeiend bedrijf. 
 

Belangstelling?  

Wil je reageren op deze functie of heb je andere vragen, neem dan contact op met:  

Roel Wink, Wink Development Group, Heerenveen  tel. 0630 22 39 25  
Sollicitaties voorzien van CV kun je sturen naar roel@winkdevelopmentgroup.nl ELIVESTOCKO- 

mailto:roel@winkdevelopmentgroup.nl

