
Verkoper Buitendienst

Manenbergring 2, 8271 RX IJsselmuiden
Tel. (038) 337 00 99 • info@postuma.nl • www.postuma.nl  /postumaagf    @postuma_agf

Ben jij iemand die graag de relatie onderhoudt met 
onze klanten? En tevens energie krijgt om nieuwe 
klanten te acquireren? Ben je graag betrokken bij 
optimaliseringsprojecten bij onze klanten? Krijg je extra 
energie om als (ex-)ondernemer andere ondernemers 
te ontmoeten?  We zijn voor fulltime op zoek naar een 
verkoper buitendienst. 

Wie zijn wij?
Wij zijn een groothandel in aardappelen, groenten en fruit 
die zich richt op met name zelfstandige ondernemers. 
Het grootste gedeelte van onze klanten bestaat uit AGF-
specialisten. Wij leveren klanten in heel Nederland en 
België. Klanten kiezen ons als hun leverancier, omdat wij 
het breedste en diepste assortiment hebben in AGF. Daarbij 
helpen wij ondernemers met het optimaliseren van de 
bedrijfsvoering; van winkelinrichting en schappenplan tot 
managementinformatiesystemen.  

Wat ga jij doen?
Als verkoper buitendienst onderhoud je de bestaande 
relaties, en acquireer je nieuwe relaties. Het zit in je ‘genen’ 
om naast en met de klant te kijken hoe bedrijfsprocessen 
geoptimaliseerd kunnen worden. Intern voer je overleg 
met de vaste verkopers binnendienst van je klanten; samen 
zorg je er natuurlijk voor dat elke commerciële kans wordt 
gepakt. Je zorgt er actief voor dat je op de hoogte bent van 
de ontwikkelingen in de AGF-markt, en kijkt welke kansen dit 
voor je klanten en/of Postuma geeft. Je vindt het gewoon om 
verslag uit te brengen van je bezoeken, en in de hoge mate 
van zelfstandigheid weet je je eigen agenda te beheren, en 
de juiste acties op het juiste moment in te zetten.

Wat vragen wij?
• HBO werk- en denkniveau
• Positieve, gemotiveerde houding
•  Grote affiniteit met ondernemerschap; misschien ben je nu 

zelf nog wel ondernemer?!
• Affiniteit met aardappelen, groenten en fruit (AGF)
• Flexibel in werktijden

Wat bieden wij?
•  Een uitdagende fulltime functie  

in een snelgroeiend bedrijf
• Salariëring passend bij deze functie
• Mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen
• Telefoon en laptop van de zaak

Interesse?
Stuur je cv inclusief een inhoudelijke motivatie waarom 
jij de juiste persoon bent voor deze prachtige functie naar 
personeelszaken@postuma.nl ovv sollicitatie verkoper 
buitendienst. 


