VACATURE ADVISEUR BODEM

LOONSTRA & VAN DER WEIDE
Wij zijn een jong bedrijf dat een unieke positie inneemt in de markt van cultuurtechnisch
bodemonderzoek. Wij combineren traditionele werkmethoden met de inzet van vlakdekkende
bodemsensoren. Ons werkterrein is relatief breed, wij werken in de landbouw, voor sportveld- en
natuurbeheerder en ingenieursbureaus voor infrastructurele werken. Wij houden van denken en
doen. Ons bedrijf groeit en daarvoor hebben we een vacature.
FUNCTIEOMSCHRIJVING
Je werkt als all-round bodemadviseur, zowel vakinhoudelijk als commercieel. Dat betekent dat je
verantwoordelijk bent voor het realiseren van verkopen, het uitvoeren en organiseren van
veldwerkzaamheden, verwerking van data en het adviseren van klanten. Je bezoekt klanten, voert
verkoopgesprekken, stelt offertes op en sluit orders af. Je organiseert demonstraties en draagt zorg
voor de deelname aan beurzen. Je denkt mee met de ontwikkeling van verkoopondersteunende
middelen. Je werkt vanuit je eigen huis/kantoor.
FUNCTIE-EISEN
Je hebt een opleiding op HBO of WO-niveau met cultuurtechniek of bodemkunde als hoofdvakken. Je
bent bij voorkeur al enige jaren werkzaam en hebt een eigen netwerk opgebouwd. Je bent in staat
om zelfstandig te werken vanuit een teamidee. Je werkt doelgericht, pragmatisch en accuraat. De
praktijk is je basis. Je bent in staat opgedane contacten te onderhouden. Je bent in het bezit van een
rijbewijs en een auto. Je bezit over goede schrijfvaardigheden. Office programma’s als Word, Excel en
Powerpoint, maar zeker ook GIS, beheers je.
ARBEIDSVOORWAARDEN
Het salaris bedraagt € 2.700 tot maximaal € 3.800 bruto per maand bij een fulltime dienstverband;
afhankelijk van opleiding en ervaring. Het betreft in principe een fulltime functie van 40 uur per
week. We bieden je bij de start een jaarcontract, wat bij gebleken geschiktheid wordt gevolgd door
een dienstverband voor onbepaalde tijd. Onze secundaire voorwaarden voorzien in vergoedingen
voor gebruik van auto, telefoon en laptop.
PROCEDURE
Voor informatie over de functie kun je telefonisch contact opnemen met Eddie Loonstra of Patrick
van der Weide. Op onze website www.loonstraenvanderweide.nl vind je informatie over onze
producten. Je sollicitatie en CV ontvangen we graag per mail op info@loonstraenvanderweide.nl. Je
kunt reageren tot 1 juli.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt totaal niet op prijs gesteld.

