
 

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een: 

Accountmanager  
 
In deze functie word jij verantwoordelijk gehouden voor het realiseren van 
de commerciële doelstellingen en het omzetresultaat voor onze 
bewaarinrichtingen. Dit doe je door middel van verkoop van projecten. 
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het werven van nieuwe klanten en 
dealers. Je adviseert hen omtrent marktontwikkelingen en kansen.  
 
 

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.: 
 Proactief bezoeken en adviseren van accounts; 

 Vertalen van de klantwensen naar de beste oplossing ter voorbereiding 
van de offerte; 

 Uitbreiden van relaties met als doel de omzet te vergroten; 

 Analyseren van de marktsituatie; 

 Bepalen van nieuwe markten en uitbreiden van bestaande markten;  

 Introduceren, promoten en verkopen van producten;  

 Analyseren van nieuwe ontwikkelingen binnen jouw gebieden;  

 Realiseren van jaarlijkse omzet- en winstdoelstellingen;  

 Bezoeken en deelnemen aan beurzen;  

 Aanleveren van schetsen en omschrijvingen voor het maken van een 
calculatie. 

 

Wij vragen: 
 Commerciële werkervaring, voorkeur in de agrarische wereld;  

 Kennis van aardappelgewassen is een pré; 

 Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal;  

 Kennis van de andere talen is een pré; 

 Je beschikt over een winnaarsmentaliteit en streeft je doelen na; 

 Jij hebt kennis van verschillende (zakelijke) culturen waaronder Azié en 
kunt communiceren met klanten op diverse niveaus;  

 Jij hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en bent een teamplayer; 

 Jij hebt een goede kennis van office en standaard pc applicaties.  
 

Wij bieden: 
 Een uitdagende functie waarin jouw ontwikkeling centraal staat;  

 Uitdaging en samenwerking binnen het netwerk van Hotraco Group; 

 Prettige werksfeer in een hecht team; 

 Salariëring is in overeenstemming met de zwaarte van de functie; 

 Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO Metaalbewerkingsbedrijf. 
 
Wil jij werken bij een innovatieve en groeiende organisatie? 
Stuur dan je CV met motivatie naar: hrm@hotraco.com t.a.v. Guido de 
Swart (HR Manager). 

 Mooij Agro is onderdeel van de 
Hotraco Group en richt zich op het 
verbeteren van gewasbewaring en 
het optimaliseren van de 
bedrijfsvoering. Onze corebusiness 
is het regelen, aansturen en 
monitoren van bewaarplaatsen voor 
volle grond gewassen. 
 
De professionals bij Hotraco Group 
bedenken en ontwikkelen 
innovatieve en kwalitatief 
hoogstaande besturingstechnische 
oplossingen. Samen werken we elke 
dag weer aan de beste 
besturingstechnische oplossingen 
voor onze klanten wereldwijd binnen 
de markten Agro en Industrie.  
 
Bij het groeiende Hotraco werken 
specialisten die uitblinken in 
hoogstaande technische kennis.  
Er werken bij Hotraco ongeveer 250 
medewerkers.  
 
We zijn op zoek naar mensen die 
ook voor kwaliteit staan, naar 
nieuwe collega’s die zelfstandig op 
zoek gaan naar mogelijkheden om 
zaken steeds slimmer aan te 
pakken! 
 
 

 
 
 
Meer informatie over Hotraco kun je 
vinden op www.Hotraco.com. 
 
 

 

Heb jij al ruime ervaring 
in de agrarische sector? 

 

Ga jij ervoor zorgen dat 
we onze bestaande 
markten gaan 
uitbreiden en weet jij 
hoe je nieuwe markten 
kunt aanboren??  

 

Dan zijn wij op zoek 
naar jou! 

mailto:hrm@hotraco.com

