
VERTEGENWOORDIGER DUITSLAND (V/M)

     enjoy the

taste
Enjoy the Taste! Looije heeft als missie mensen gezond te laten genieten.  
Ons streven is de beste tomaten te telen waarbij smaak volledig centraal staat. 
Looije is een snel groeiende  internationale onderneming, die zijn eigen weg kiest in de dynamische 
food sector. Op meerdere goed uitgeruste vestigingen worden jaarrond tomaten geteeld en verpakt 
voor de Europese afzetmarkt en de internationale consument. Dit doen we met ongeveer 40 vaste en 
300 flexibele medewerkers.

Herken jij je in het profiel van een energieke en commercieel ingestelde vertegenwoordiger, die Duitsta-
lig is en in Nederland woont?

Kom dan ons Sales team in Naaldwijk versterken in de functie 

Als Vertegenwoordiger Duitsland breng je de 
Duitse tomatenmarkt in kaart en promoot je ons 
product bij de Duitse consument en handelspart-
ners.  Dit doe je door klanten, supermarkten 
en handelsmarkten in Duitsland te bezoeken.  
Je voert verkoopgesprekken met potentiële 
afnemers en brengt de logistieke lijnen van 
ons product in kaart. Bovendien initieer je 
verkoopondersteunende acties van ons product, 
in samenwerking met het marketing team. Je 
gaat deel uitmaken van ons gedreven sales team, 
bestaande uit vier andere personen.

We zoeken een native Duitstalige kandidaat met 
afgeronde HBO opleiding, die tevens Nederlands 
spreekt. Binnen deze functie zul je ongeveer 2/3 

deel van de tijd aan het reizen zijn, daarvoor is het 
noodzakelijk dat je in het bezit bent van Rijbewijs 
B. We verwachten een zelfstandige, commerciële 
en accurate werkhouding. Ben je daarnaast ook 
overtuigend, communicatief en tactvol? Dan nodi-
gen we je van harte uit om te solliciteren. 

Interesse?
Voor inhoudelijke informatie kun je contact opne-
men met Michiel Bontenbal,  
Manager Commercie,  
telefoonnummer 06-5110 9424. 
Indien je direct wilt solliciteren,  
stuur dan je CV met korte motivatie naar  
werken@looijetomaten.nl, t.a.v. Roelie van 
Leeuwen.

Vlietboomgaard 10 
2676 JA Naaldwijk 

The Netherlands 
T +31(0)174  520  060 
F +31(0)174  520  062 
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www.looijetomaten.nl


