
 

Technisch commercieel verantwoordelijke 

Pluimvee 
Spoormans is toonaangevend in de sector van braadkippenvoeders en voeders voor opfokken en 

vermeerderen van braadkippen. Spoormans heeft een jaarlijkse volume van meer dan 110.000 

ton voeder waarbij het kan bogen op een jarenlange ervaring in het samenstellen van 

kwaliteitsvolle voeders. Spoormans streeft ernaar om trendsetter te zijn en zoekt daarom 

voortdurend naar verbeterde formules en concepten om zo de resultaten bij zijn klanten te 

verbeteren. Wij zijn gevestigd in Arendonk en maken deel uit van Arvesta, de belangrijkste 

toeleverancier aan de Belgische land- en tuinbouw. 

Job Samenvatting 

Je bent gebeten door de landbouwmicrobe, en verkopen en adviseren zitten in je bloed. Jij weet als 
geen ander hoe te communiceren met nieuwe en bestaande klanten. Binnen deze functie krijg je de 
kans om zeer autonoom te werken, met de nodige ondersteuning. Jij haalt voldoening uit het 
formuleren van goed advies én het behalen van KPI’s. Je streeft steeds weer naar een beter 
resultaat. 

● Je adviseert en ondersteund bestaande klanten (altijd met een glimlach). 

● Je zorgt mee voor een blijvend duurzaam rendement van ons aanbod aan voeders. 

● Optimalisatie van de verkoopomzet. 

● Je zorgt ook voor het uitbouwen van je bestaande portfolio. Je start uiteraard niet van nul! 

Maar je weet als geen ander hoe mensen te overtuigen van onze service. 

● Ruimte om te innoveren en om autonoom te werken! 

Succes Kenmerken 

 Ben je reeds ervaren? Super! Zoek je de weg nog? Ook super, wij zijn er om jouw te 
ondersteunen. 

 Je kan minimaal op bachelorniveau redeneren. 

 Je hebt een feeling met landbouwbedrijven, je kent het reilen en zeilen, welke ondersteuning 
hebben landbouwers nodig, waar lopen ze tegenaan? 

 Relevant werk-of hobby ervaring in de pluimveesector is een plus! 

 Werkervaring is niet noodzakeljk, wij helpen je om je te ontplooien in deze mooie sector 
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