
 

 

 

POETTINGER, opgericht in 1871, is een familiebedrijf met een lang succesverhaal. Tegenwoordig bestuurd door de 
vierde generatie van de familie hebben wij een grote ervaring op het gebied van de landbouw. Onze Belgische 
dochteronderneming groeit snel op de lokale markt wat geleid heeft tot een uitbreiding en nieuwe mogelijkheden. 
Daarom zoeken wij een  
 

 

Territory Manager 
Gebied Vlaanderen 
 

POETTINGER BELGIUM BVBA 

Gelieve uw motivatiebrief en CV in het Engels op te sturen naar: 
info@poettinger.be 
Of alternatief per post naar:  
POETTINGER Belgium BVBA 
Adolphe Lacomblélaan 69-71 (bus 5) 
1030 Brussel 
 

  

Verantwoordelijkheden: 
 Ontwikkeling en onderhoud van een dealernetwerk in overeenstemming met de strategie van de 

vennootschap. Dit omvat o.a. de ondersteuning van de backoffice door de administratieve behandeling van 

de dealer accounts en het oprichten van de IT-instrumenten van de vennootschap ter ondersteuning van het 

dealernetwerk. 

 Promotie en verkoop van alle producten en reserveonderdelen.  

 Planning en deelname aan beurzen en andere evenementen voor landbouwmachines en organisatie van 

verkooppromoties (presentaties, opleidingen, seminaries, etc.) over heel België, aanwezigheid bij 

internationale evenementen. 

 Ontwikkeling van nieuwe verkoopmogelijkheden. 

 Realisatie van demonstraties van onze machines in samenwerking met de groothandelaar. 

 Verkoopplanning en realiseren van de doelstellingen 

 Nauwe samenwerking met het team in België en de backoffice in Oostenrijk. 

 

Profiel van de succesvolle kandidaat:  
 Academische Bachelor/Master in landbouwwetenschappen 

 Ervaring in de landbouwmachine-industrie en uitstekende kennis van de moderne landbouwmachines  

 Flexibele, georganiseerde en gestructureerde manier van werken  

 Enthousiast en gemotiveerd, gewoon om zelfstandig te werken. Vlotte communicatie en goede IT-kennis 

evenals kennis van het Nederlands, Frans en Engels, Kennis van het Duits is een pluspunt  

 Bij voorkeur woonachtig in Vlaanderen met bereidwilligheid om te reizen (ook internationaal) 

 Rijbewijs voor tractoren  

Ons aanbod: 
 Een veilige voltijdse betrekking in een succesvol familiebedrijf met een ambitieuze groeistrategie  

 Intensieve opleidingen en voorbereiding voor de taken  

 Zelfstandig werken, mogelijkheid om door te groeien   

 Vergoeding afhankelijk van de ervaring, PC, bedrijfswagen en GSM   

 


