
Alltech is een internationaal toonaangevende onderneming op het gebied van diervoeding en diergezondheid. Met meer 
dan 5000 medewerkers in meer dan 120 landen en bijna 100 productiebedrijven beschikt Alltech over een sterke wereldwijde 
aanwezigheid. De competentie van Alltech ligt in het innovatieve gebruik van gisting, enzymtechnologie en de algenresearch. 
Met een groot engagement in onderzoek en ontwikkeling heeft Alltech het zich tot taak gesteld zowel natuurlijke als innovatieve 
producten te ontwikkelen die de gezondheid en de prestatie van dieren en planten bevorderen, gezonde voedingsmiddelen 
leveren en tegelijkertijd een duurzame landbouw tot doel hebben. 

– WIJ ZOEKEN U! 

B2B Sales Manager (m/v) —  
Noordwest-Duitsland

UW TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

• Het registreren van de behoeften en structuren van 
bestaande en nieuwe klanten en het verdiepen van de 
klantenrelatie

• De verkoop van de Alltech productportfolio voor de 
diervoeding

• Verantwoording voor het behalen van de overeengekomen 
verkoopdoelstellingen

• De op eigen verantwoordelijkheid, zelfstandige en 
creatieve realisatie van de strategieën door acties en 
bezoekactiviteiten

• Klantgerichte informatie en advies over het 
productvoordeel en trends

• De zelfstandige en constante verdere ontwikkeling van 
de eigen vakkennis met behulp van het gebruik van 
de internationale Alltech knowhow uit onderzoek en 
ontwikkeling en door training en zelfreflectie

• Het doorgeven van marktrelevante aspecten voor de 
ontwikkeling van nieuwe concepten en marktstrategieën

• De zelfstandige organisatie en uitvoering van regionale en 
nationale evenementen

• De samenwerking en informatie-uitwisseling met het 
nationale en internationale team

WAT U MEEBRENGT 

• Meerjarige ervaring in de buitendienst in de agrarische 
industrie en aanverwante sectoren

• Op resultaten georiënteerd handelen in de 
klantenontwikkeling en omzetstijging

• Uitgesproken retorische en communicatieve 
bekwaamheden als representant en een marketing- en 
verkoopgerichte denkwijze

• Eigen initiatieven, enthousiasme en 
onderhandelingsvaardigheid

• Grote bereidwilligheid tot reizen en deelname aan 
evenementen en symposia

• Het vermogen om partnerschappen op te bouwen en een 
hoge mate aan betrouwbaarheid en integriteit 

• Goede kennis van elektronische gegevensverwerking

• Heel goede kennis van de Duitse en Engelse taal

WAS WIJ BIEDEN

• Gevarieerde activiteiten met de vrijheid voor de invulling en 
indeling van uw werk

• Innovatieve productconcepten

• Een internationaal team

• Een aantrekkelijke vergoeding

• Interessante aanvullende diensten

• Een bedrijfswagen

UW SOLLICITATIE 

Nieuwsgierig? Dan zien wij uw sollicitatie in het Engels met 
plezier tegemoet op seichler@alltech.com.

Contactpersoon: Sandy Eichler, +49 (0) 2157 13811-11.
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