
 

Product Manager AGF / Tuinbouw 
We blijven groeien dus we hopen dat jij met ons mee wilt groeien en gedreven bent. Verder herken jij jezelf in de 
competenties zelfstandig, oplossingsgericht en resultaatgericht? Dan zijn wij op zoek naar jou. 
 
Wie zijn wij?  
Groen Agro Control is een zeer innovatief laboratorium. Onze klanten behoren tot de top van de internationale AGF- en Tuinbouwwereld. We 
hebben vestigingen in Nederland en Peru en een uitgebreid internationaal netwerk van agenten. Daarnaast voeren we innovatieve 
onderzoeksprojecten uit waarmee we onze klanten ondersteunen. Groen Agro Control is onderdeel van Normec. 
 
Wat ga je doen?  
Als Aankomende Product Manager kom je in een innovatief team terecht en richt jij je op het beheren van kleine en middelgrote klanten. 
Vanuit de kennis die je opdoet, ontwikkel jij je als waardevolle gesprekspartner voor de klant en kun je meedenken in de ontwikkelingen bij de 
klant. Je waarborgt en verhoogt de klanttevredenheid en speelt in op de vragen. 
Waar nodig ondersteun je de andere teamleden met onder andere contracten en offertes. Verder zie en ervaar je wat er beter kan in 
processen, systemen en onze dienstverlening en initieer je verbeteringen. Zo ontwikkel jij je (op jouw tempo) naar een product manager die 
van alle markten thuis is. Hoe meer jij groeit in jouw functie, hoe groter jouw expertise en klantenbestand mee zullen groeien. 
 

Tot je taken behoren; 
 Actief beheren van bestaande relaties; 
 Plegen van acquisitie gericht op nieuwe relaties; 
 Zoeken naar oplossingen voor de klant; 
 Opstellen van offertes, omschrijvingen en specificaties; 
 Verrichten van marktonderzoek; 

 

 Zorgen voor een sterke samenwerking met de overige leden 
van het salesteam; 

 Vertegenwoordigen van de klantenbelangen binnen Groen 
Agro Control; 

Het is een uitdagende en veelzijdige functie in een professionele organisatie met een informele sfeer. Geen dag is hetzelfde. 
 
Wat zijn je kwaliteiten?  

 Minimaal een afgeronde HBO-opleiding 
(bv HLO, HAS, levensmiddelen, 
voedingsmiddelentechnologie, agrotechnologie, commercie) 

 Uitstekende communicatieve en commerciële vaardigheden; 
 Proactief en representatief en pakt nieuwe zaken 

gemakkelijk op; 
 

 Klantgerichte instelling; 
 In staat zijn om klantwensen te vertalen binnen de eigen 

organisatie; 
 Zowel individueel als in teamverband kunnen werken; 
 Dynamisch, probleem analytisch en oplossingsgericht; 
 Geen 9 tot 5 mentaliteit. 

 

Wat kunnen we je bieden?  
Je bent van harte welkom in onze innovatieve werkomgeving. Er is bij ons veel ruimte voor jouw visie en inbreng, we vinden het fijn als je 
meedenkt over nieuwe mogelijkheden en marktkansen. Natuurlijk bieden we je ook een marktconform salaris en goede mogelijkheden voor je 
persoonlijke ontwikkeling binnen Groen Agro Control en Normec Foodcare. 
 
Klinkt dat interessant? Dan nodigen we je van harte uit te solliciteren. Dat mag per mail aan personeelszaken@agrocontrol.nl onder 
vermelding van deze vacature. 
Je kunt jouw sollicitatie richten aan:  

Delft Research Group  
T.a.v. Jolanda Ditz  
Postbus 549  
2600 AM Delft 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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