
 

Sales manager 

Ben jij een Sales manager die onze klanten op de juiste manier weet te enthousiasmeren 
en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Dan maken wij graag kennis met jou! 

Vanwege interne doorgroei zoekt DSV zaden Nederland B.V. versterking voor het team “ruwvoer & 
akkerbouw’’. Je richt je op zaaizaden van o.a. grassen, groenbemesters, granen, sorghum, mais en 
koolzaad. De innovatieve producten met merken als DSV, COUNTRY en TerraLife hebben de potentie 

om verder te groeien in de markt. Het werkveld is dynamisch en de zaden van DSV passen uitstekend 
in de veranderende omgeving. Je zoekt de juiste dealers en handelsrelaties die met jouw 
ondersteuning kunnen groeien met producten van DSV. Je signaleert kansen en zet die om in 
business op zowel korte als lange termijn. Hierbij werk je samen met collega’s van 
productmanagement, marketing en binnendienst.  

We zoeken een Sales manager voor zowel  de regio midden/noord Nederland als voor de regio 
midden/zuid Nederland. 

Wie ben jij? 

 

Wij zoeken een Sales manager met de volgende kwaliteiten: 
 Relevante opleiding HBO+/WO, bij voorkeur HAS 
 Enige jaren ervaring in een soortgelijke functie 
 Commerciële instelling, doelgericht, daadkrachtig en resultaatgericht 
 Zelfstandig kunnen werken, ook vanuit huis 
 Goed kunnen samenwerken en communiceren 

Wat zijn jouw taken? 

 Ontwikkelen van een salesplan dat je zelf uitvoert 

 Ondersteunen en adviseren van dealers 

 Uitbreiden van het dealernetwerk 

 Afsluiten van orders op basis van gedegen kennis 

 Signaleren en verzamelen van relevante klant- en marktinformatie 

 Contact houden met eindverbruikers en onze producten volgen in de praktijk 

 Verzorgen van demo’s, lezingen, beurzen en andere activiteiten waar kennis wordt 
overgedragen 

Wie zijn wij? 

DSV is een succesvol, modern en dynamisch Europees bedrijf. De belangrijkste activiteiten van DSV 

zijn toegespitst op de veredeling, veldproductie, verwerking, productontwikkeling en marketing van 
landbouwgewassen zoals koolzaad, granen, grassen, groenbemesters en mais. Vanuit Nederland 
opereren wij onder de naam DSV zaden Nederland B.V. Ter versterking van het commerciële team 
zijn wij voor ons bedrijf in Ven-Zelderheide op zoek naar twee energieke Sales managers. 

 
 

Wij bieden 

Een fulltime aanstelling in een internationaal opererend en professioneel bedrijf. DSV zaden 
Nederland kenmerkt zich door een open bedrijfscultuur waarbij teamwork en persoonlijke 
ontwikkeling belangrijke kernwaarden zijn. DSV zaden Nederland B.V. heeft een bedrijfsreglement 
met een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden. Salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring. 

Informatie en solliciteren 

Heb je nog vragen over de vacature dan kun je informeren bij Jos Deckers, sales director; 
telefoonnummer 06-54251831; Onze website: www.dsv-zaden.nl.  Geïnteresseerd? Stuur je CV en 
motivatie naar Silvy Beckers, afdeling HR, silvy.beckers@dsv-zaden.nl 

http://www.dsv-zaden.nl/
mailto:silvy.beckers@dsv-zaden.nl

