
 

Vacature Sales Manager AGF / Tuinbouw 
 

Heb jij een passie voor AGF en Tuinbouw? Ben jij klantgericht en op zoek naar een unieke en uitdagende 
functie? Altijd al willen werken voor een internationaal toonaangevend bedrijf? Wij blijven groeien en we 
hopen dat je met ons mee wilt groeien! 

 

Wie zijn wij?  

Normec 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. 

Normec Groen Agro Control is onderdeel van Normec Foodcare. Onze organisatie kenmerkt zich door een open en 
informele bedrijfscultuur die we, ondanks de groei die we doormaken, graag willen behouden. Verder is er genoeg 
ruimte voor jouw ambitie en persoonlijke ontwikkeling. Samen de toekomst in met een hardwerkend en gezellig 
team. 
 

Wat zijn je Kwaliteiten?  

Voor deze vacature zoeken wij iemand met commerciële drive en gevoel voor de AGF en/of Tuinbouw-wereld. Je 
hebt een goede sensor voor de kansen in de markt en bent in staat sales zo vorm te geven dat de kansen worden 
gegrepen. Je bent gericht op samenwerking, zowel met het operationeel management en collega’s van Normec 
Groen Agro Control als met collega commercieel managers van andere Normec bedrijven. Dit vormt de sleutel tot 
succes in deze functie. 

Als persoon ben jij proactief, nieuwsgierig en kan je goed luisteren. Deze eigenschappen heb je nodig om de 
onderliggende vraag van de klant te doorgronden. Daarnaast bezit je commerciële vaardigheden op verschillende 
niveaus (van werkvloer tot directie). 

Verder herken jij jezelf in de volgende punten: 

 Je bent minimaal in het bezit van een afgeronde HBO-opleiding 
 Je bent communicatief uitermate vaardig; waarbij met name begrijpend luisteren en het correct 

interpreteren van de klantvraag om zodoende tot een interessante offerte te komen essentieel is 
(“consultative selling”). 

 Aantoonbare ervaring met sales en/of accountmanagement, bij voorkeur in de Tuinbouw- en AGF-wereld 
 Je spreekt goed Engels 
 Je woont bij voorkeur in de regio Rotterdam-Haarlem-Utrecht 

 

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 Normec Foodcare. 

We bieden jou, naast een fulltime functie waar je al je persoonlijke en commerciële drive in kwijt kunt: 

 Een prettige werkgever met volop ruimte om je persoonlijk en professioneel verder te ontwikkelen 
 Een gezellige werkplek in een leuk team binnen een groeiende en winstgevende organisatie 
 Afwisseling in werkzaamheden; geen dag is hetzelfde 
 Veel zelfstandigheid om jouw stempel te drukken op leuke projecten 



 

 Ruimte om te groeien en grote mate van flexibiliteit en verantwoordelijkheid  
 Er zijn interne doorgroeimogelijkheden binnen de verschillende business units 
 Investering in je persoonlijke ontwikkeling met begeleiding en trainingsmogelijkheden 
 Online Academy 
 Hybride werken: gedeeltelijk thuiswerken in overleg 
 Vitaliteitsprogramma 
 Er is een actieve personeelsvereniging met het gehele jaar door allerlei activiteiten 
 Een marktconform salaris, afhankelijk van je reeds opgedane werkervaring 
 Je komt direct in dienst bij Normec op basis van een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband 
 Een leaseauto 
 Laptop en mobiele telefoon van de zaak 
 25 vakantiedagen o.b.v. 40 uur  
 Een pensioenregeling 
 Een uitgebreid inwerkprogramma 

 
 

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. 


