Frisian Seeds, Een jong bedrijf met een

schat aan passie en ervaring!

Frisian Seeds houdt zich bezig met de
wereldwijde handel in, en productie van,
bloem-, groente-, kruiden- en landbouwzaden.
Naast de eigen zaadteelt wordt er ook
vermeerdert op contractbasis. Als spin in het
web van een groot netwerk aan telers, inkopers
en verkopers is Frisian Seeds gefocust op het
leveren van kwaliteit en het behalen van
optimale resultaten.
Het kleine, enthousiaste team van Frisian Seeds
is op zoek naar een
Seed Consultant Sales & Production m/v

(32/40 uur per week)

Wat ga je doen?

Als ‘Seed Consultant Sales & Production’ ben je
de (inter)nationale vraagbaak voor de relaties
van Frisian Seeds. Jouw adviezen kweken
vertrouwen en daardoor ben jij de verbindende
factor tussen vraag en aanbod. Je bent
commercieel zonder opdringerig te zijn en je
bent oplossingsgericht terwijl je blijft luisteren
naar de klant en de teler. Na een gedegen
inwerkperiode, waar we alle tijd voor nemen,
bezoek je een paar keer per jaar diverse
teeltlocaties om controles uit te voeren en
zaadteelt-technische kennis te delen. Daarnaast
houd je je op kantoor in Gorredijk bezig met de
in- en verkoop van het brede assortiment
alsmede het samenstellen van diverse
bloemenmengsels. Iedere tevreden klant tovert
een glimlach op jouw gezicht en je denkt graag
in mogelijkheden en kansen.

Wat is jouw achtergrond?
• HBO werk- en denkniveau (een agrarische
opleiding is een pre maar geen must)
•
•

•
•

•
•

Je bent in ieder geval geïnteresseerd in de
teelt van bloemen, kruiden en groenten en wil
hier graag van alles over leren
Je beheerst de talen Engels en Duits zowel
mondeling als schriftelijk en je beschikt over
goede communicatieve en sociale
vaardigheden
Je kunt goed uit de voeten met de reguliere
softwareprogramma’s Word, Excel en Outlook
Je vindt het leuk om (inter)nationaal te reizen
ook al is het in je eentje en je kunt je
eenvoudig verplaatsen in andere culturen en
de gewoontes/gebruiken in andere landen
Je kunt goed plannen en organiseren en je
schakelt
De commerciële, adviserende en zaadteelttechnische petten passen je (ná de
inwerkperiode) allemaal en binnen een klein
team voel jij je als een vis in het water

•
•
•

Als flexibele en stressbestendige collega heb je
respect en collegialiteit hoog in het vaandel
staan
Je bent een betrokken, zelfstandige
teamplayer met gevoel voor humor en je bent
in het bezit van rijbewijs B
Je bent woonachtig binnen een straal van 50
km vanaf Gorredijk of op termijn bereid te
verhuizen

Wat heeft Frisian Seeds jou te bieden?
•
•
•

Goede primaire en secundaire
arbeidsvoorwaardenconform de CAO
Tuinzaadbedrijven
Een fijne werksfeer binnen een gezonde
organisatie
Een internationale en veelzijdige functie met
enthousiaste en ervaren collega’s

Kun je jezelf herkennen in bovenstaand profiel en
spreekt deze bruisende baan jou aan? Stuur dan
jouw reactie naar:
Marguérite Westra-Dobbinga
E-mailadres: marguerite@frisanseeds.nl
De Werf 48
8401 JE Gorredijk
Voor meer informatie over deze functie kun je
contact opnemen met Reinoud Volbeda,
Mobiel: 06-10 44 31 71 of E-mail
reinoud@frisianseeds.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt
niet op prijs gesteld
Dit geldt niet voor scholen en opleidingsinstellingen

