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VERKOPER BINNENDIENST 

Heb jij een afgeronde technische opleiding en lijkt het jou een uitdaging om verantwoordelijk te zijn 

voor de calculatie van irrigatieprojecten binnen de land en tuinbouw? Dan ben jij onze verkoper 

binnendienst! 

WAT GA JE DOEN BIJ BROERE? 

Als verkoper binnendienst zorg jij aan de hand van de informatie welke de accountmanagers 

aanleveren er een calculatie wordt gemaakt en een project aanbieding ten behoeve van de 

uitvoering van een project of opdracht. Je bent verantwoordelijk voor de planning, kwaliteit en 

kwantiteit van de werkzaamheden. In samenwerking met een accountmanager en 

productspecialist los je eventuele technische vraagstukken op en beantwoord je technische vragen 

van de klant. Samen met jouw team zorg je voor een prettige werkrelatie met de klant. 

HOE ZIET JOUW WERKWEEK ERUIT? 

Vanuit jouw werkplek in Waddinxveen, zorg jij er als verkoop binnendienst bij wijze van spreke 

voor dat er een compleet offerte bij de klant afgeleverd wordt, waar de accountmanagers de 

projecten mee rond kunnen maken op locatie de klus mee kunnen klaren. Hiernaast heb je veel 

contact met mede leveranciers en de klant over de afstemming van het project. Ook werk je veel 

in Autocad waarmee je de tekeningen inmeet en berekent. Verder werk je voornamelijk 

projectmatig en bestaan jouw werkzaamheden voornamelijk uit: 

 

• Projectinformatie inwinnen over perceel afmetingen, type water welke invloed dit heeft op 

• jouw werkzaamheden; 

• Op basis van projectinformatie het ontwerp aanpassen richting een definitief offerte; 

• Capaciteit en vermogensberekeningen maken; 

• Kengetallen up- to date houden. 

 

Uiteraard sta je er niet alleen voor in je werk en heb je collega's waar je op kunt bouwen. Je werkt 

nauw samen met twee ervaren uitvoerders en een collega’s verkoop buitendienst die het klappen 

van de zweep al kennen en hun kennis graag aan jou overdragen. Ook bezoek je regelmatig 

projecten op locatie neem je deel aan trainingen. 

WAAROM JIJ MOET SOLLICITEREN 

Jij staat als verkoop binnendienst aan het begin van jouw loopbaan en hebt affiniteit met de land en 

tuinbouw of je bent monteur irrigatietechniek en wilt graag de stap naar binnen maken. Je bent 
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communicatief sterk, beschikt van nature over een onderzoekende instelling en durft door te vragen. 

Je bent flexibel, stelt prioriteiten en schakelt makkelijk in je werkzaamheden. Verder beschik je over: 

• Een afgeronde MBO 3 of 4 richting elektrotechniek; 

• Technisch/ruimtelijk inzicht; 

• Ervaring met Autocad is een pré; 

• Je hebt (enige) ervaring met elektrotechnische installaties in de land en tuinbouw. 

• Rijbewijs B 

 

WIJ ZIJN BROERE! 

Nederland loopt voor op de wereld als het om land en tuinbouw en techniek gaat en jij loopt met 

Broere voorop in Nederland. Wij werken aan de meest moderne irrigatieprojecten in land en 

tuinbouw. 

WAT KUN JE VAN BROERE VERWACHTEN? 

Wij dragen graag goede zorg voor onze mensen en vinden het dan ook belangrijk dat jij als 

werknemer met plezier naar je werk gaat, jezelf gewaardeerd voelt en dat je werk doet wat je leuk 

vindt en waar je goed in bent. Wanneer jij jezelf wilt ontwikkelen, krijg je hiervoor alle kans en 

ondersteuning en gaan wij graag het gesprek met je aan over opleidingen en 

doorgroeimogelijkheden. Dan is het vervolgens aan jou om jezelf te bewijzen! 

Naast hard werken vinden we het belangrijk dat we plezier in ons werk hebben. Wij hebben een 

actieve personeelsvereniging van waaruit regelmatig gezellige uitjes worden georganiseerd en op 

vrijdag sluiten wij de week af met een borrel in onze kantine of op het terras. 

Uiteraard vinden we het belangrijk dat je goed kunt leven van het werk dat je doet. Wij bieden je 

daarom naast een uitdagende en afwisselende functie in een enthousiast team: 

• Een marktconform salaris; 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden; 

• 25 vakantiedagen en 13 ATV dagen; 

• Pensioenbijdrage volgens de CAO Metaal en Techniek; 

• Een werk- en leertraject behoort in deze functie tot de mogelijkheden 

INTERESSE? 
Wij kijken met veel enthousiasme uit naar jouw sollicitatie. Stuur je CV en motivatiebrief naar arie-

jan@broere-irrigatie.nl. Voor vragen of meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen 

met Arie-Jan Broere via telefoonnummer 0182 - 394496. 
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