
 
 

Wil jij groeien? Wij gaan groeien! Met als doel om het grootste, mooiste en 

meest toonaangevende agrarische groothandelsbedrijf van Nederland te 

worden. Iedere dag stellen wij de glimlach van onze klant centraal. Dit doen 

we samen met onze collega’s in Nederland en Frankrijk en wij willen hierin 

graag samenwerken met jou! 
  

COMMERCIEEL MEDEWERKER AGRARISCH NL-FR TALIG M/V (40 UUR) 
(Beschikbaar voor zowel iemand met ervaring (senior) of iemand die staat aan het begin van zijn/haar carrière (junior)) 

 

Wie is BTN de Haas / Vital Concept: 
 

Wij zijn sinds 1925 actief in de verkoop van agrarische artikelen, dit doen wij vandaag de dag 

vanuit onze winkel in Groningen en via onze webwinkel www.btndehaas.nl. Sinds juli 2021 maken 

we deel uit van het Franse familiebedrijf Vital Concept, een agrarische groothandel werkend 

vanuit het prachtige Bretagne. Binnen ons bedrijf in Nederland werken we samen met ons team 

van 32 collega’s met als doel alle dagen de klant te voorzien van een glimlach. 

Door de krachten van beide bedrijven te bundelen willen we groeien naar de toekomst. 

 

Wat is de inhoud van de functie: 

In opdracht van ons Franse moederbedrijf Winfarm / Vital Concept zoeken we een Commercieel 

medewerker agrarisch die zowel de Nederlandse als Franse taal beheerst. Dit voor de Belgisch – 

Vlaamse markt. Binnen deze functie volg je interne trainingen in Frankrijk, vervolgens voer je de 

werkzaamheden bij BTN de Haas in Nederland uit. Binnen deze werkzaamheden vallen: 

 

- Verzorgen van klantrelaties door het aannemen van de telefoon en ontvangen van 

bestellingen. 

- Verwerken van de internetbestellingen. 

- Overdragen van de logistieke details met betrekking tot de klantorders. 

- Promoten van de seizoen producten met als doel hierin een omzetstijging te creëren. 

- Opbouwen van klantloyaliteit. 

- Adviseren van klanten over verschillende assortimenten in combinatie met 

technische oplossingen. 

- Het verwerken en up-to-date houden van de klantgegevens in het CRM systeem. 

- Commerciële en/of marketing werkzaamheden voor de Nederlandse markt. 

 

Wat kenmerkt jou: 

 

 Je beheerst de Nederlandse en Franse taal, zowel mondeling als schriftelijk 

http://www.btndehaas.nl/


 Je bent commercieel en hebt een brede interesse in de agrarische sector. 

 Je hebt van nature een hoge gunfactor, bent zelfverzekerd, hebt overtuigingskracht en 

een vlotte babbel. 

 Je vindt gesprekken met collega’s aan de kantinetafel even belangrijk als gesprekken met 

de agrarische klant. 

 Je hebt ambitie en probeert anderen in deze ambitie mee te nemen.  

 

Wat bieden we jou: 

 

- Een commerciële baan vanuit onze prachtige locatie in Groningen en de mogelijkheden voor 

interne trainingen bij Vital Concept in Frankrijk 

- Een dynamische functie in een groeiende onderneming. 

- Een gezellig team van collega’s met als gezamenlijk doel de klant en elkaar iedere dag te 

voorzien van een glimlach. 

- Een marktconform salaris passend bij je ervaring met een premievrij pensioen. 

 

Passen de kernwoorden Groeien, Samenwerken en Glimlachen bij jou, ligt je hart en passie in de 

agrarische sector en heb je interesse in deze uitdagende functie binnen ons prachtige bedrijf? 

Stuur je sollicitatiebrief en C.V. voorzien van foto voor 15 april 2022 naar onderstaand adres: 

 

BTN de Haas BV 

t.a.v. Kees Freije & Bram Stuive 

Osloweg 139      

9723 BK Groningen 

Telefoon: 050-5414311 

E-mail: K.Freije@btndehaas.nl 

mailto:K.Freije@btndehaas.nl

