CAV Den Ham is een middelgrote, zelfstandige mengvoedercoöperatie met ongeveer 150 leden. Het bedrijf levert
een compleet pakket producten en diensten, waarbij optimalisatie van het bedrijfsresultaat van de klant centraal
staat. Doelgerichtheid en deskundigheid in combinatie met de grote betrokkenheid van alle medewerkers bij de
veehouderij, kenmerken het bedrijf. Binnen het bedrijf zijn de lijnen kort en er is volop ruimte om flexibel en
slagvaardig te werken. Het bedrijf verbindt de traditionele waarden van de coöperatie met de vereisten van de
moderne veehouderij. Om de gerealiseerde groei te continueren is er binnen het rundveehouderijteam ruimte voor
een ervaren verkoopadviseur met kennis van melkvee- en vleesveehouderij.

Verkoopadviseur Rundveehouderij
Functie

Profiel

Adequate advisering met optimaal resultaat voor de
rundveehouder en de coöperatie

Relatiebouwer met praktische instelling

 Intensief relatie-onderhoud en actieve acquisitie bij
bestaande en nieuwe klanten/leden.
 Rundveehouders adviseren in hun bedrijfsvoering
teneinde de technische en economische resultaten te
optimaliseren.
 Maken van rantsoenberekeningen met de doelstelling
van de rundveehouder als uitgangspunt.
 Verkopen van aanvullende voeders en mengvoeders.
 Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de
moderne rundveehouderij en vertalen naar nieuwe
concepten en oplossingen voor de afnemers.
 De Verkoopadviseur Rundveehouderij rapporteert aan
de Teamleider Rundveevoeding.

Functie-eisen
 Je hebt een HBO werk- en denkniveau verkregen door
bijvoorbeeld HAS dierhouderij, veehouderij of
veevoeding.
 Je hebt bij voorkeur een aantal jaren ervaring in een
soortgelijke functie in de rundveehouderij.
 Je hebt kennis van de dagelijkse praktijk van de
rundveehouderij, evenals nutritionele kennis en kennis
van rantsoensamenstellingen.
 Je beheerst de Nederlandse taal goed, zowel
mondeling als schriftelijk.
Competenties
 Klant- en resultaatgericht.
 Goede communicatieve vaardigheden.
 Relatiebouwer en netwerker.
 Praktische instelling.
 Enthousiast en gedreven.
 Teamspeler met zelf-startend vermogen.

Aanbod
CAV Den Ham biedt een uitdagende functie aan een ervaren
rundveespecialist, die graag met een grote mate van
zelfstandigheid en breed actief wil zijn. Je krijgt de ruimte
je ambities waar te maken. Uiteraard biedt het bedrijf
arbeidsvoorwaarden die passen bij de zwaarte van de functie.

Reageren
Uw schriftelijke reactie voorzien van CV
kunt u tot uiterlijk 15 februari richten aan:
C.A.V. Den Ham U.A., Dorpsstraat 68, 7683 BL Den Ham,
t.a.v. afdeling Personeelszaken
e-mail: personeelszaken@cavdenham.nl

Voor nadere algemene informatie verwijzen wij u graag naar de website www.cavdenham.nl. Wilt u meer informatie
over de functie dan kunt u contact opnemen met Adriaan Dubbeldam, telefoonnummer 06-55880456.

Samen naar een optimaal rendement
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