
 

Cycle en Terre zoekt een commercieel vertegenwoordiger

De coöperatie Cycle en Terre is gespecialiseerd 
voor tuinders en tuinbouwers. De zaden zijn biologisch, reproduceerbaar en gedeeltelijk in 
België geproduceerd. Het bedrijf bevindt zich in Havelange, in de regio 
werken vier personen. De coöperatie is erkend door de NR
Coöperatie). 

Om zijn bekendheid op de Vlaamse markt te vergroten en er zijn zaden te verkopen
Terre op zoek naar een commercieel vertegenwoordiger

Geloof je in biologische landbouw? Wil je jouw commerciële en relatio
aanwenden om onze voedselautonomie te helpen 
kunnen zijn. 

Onze zaden worden voornamelijk via biowink
verkopen wevia onze website.  

De vertegenwoordiger gaat bij potentiële kla
verkoopt hen onze zaden en bouwt een stabiele vertrouwensrelatie met hen op.

Het versturen van de bestellingen en de opvolging ervan gebeurt vervolgens 
verzendingscentrum in Havelange.

Bij gerichte evenementen zorgt de vertegenwoordiger ook voor een stand 
hij/zij zet een netwerk op om informatie over ons project te verspreiden en het zo een grotere 
bekendheid te bezorgen. 

Ver

Onze vertegenwoordiger heeft volgende verantwoordelijkheden

- De verkoop bij biowinkels, kwekerijen en tuinbouwers uitbouwen
- De klanten raad geven en de klantenbinding vergroten
- Deelnemen aan beurzen en gerichte evenementen om in

te krijgen en er de bekendheid van Cycle en Terre een boost te geven

Vereiste kwalificaties en vaardigheden

De persoon die we willen aanwerven, 
het Engels uitdrukken. Hij/zij 
werk van een coöperatie.  

 

Cycle en Terre zoekt een commercieel vertegenwoordiger

De coöperatie Cycle en Terre is gespecialiseerd in het telen en verkopen van za
voor tuinders en tuinbouwers. De zaden zijn biologisch, reproduceerbaar en gedeeltelijk in 
België geproduceerd. Het bedrijf bevindt zich in Havelange, in de regio Namen (Wallonië), en er 

personen. De coöperatie is erkend door de NRC (Nationale Raad voor de 

m zijn bekendheid op de Vlaamse markt te vergroten en er zijn zaden te verkopen
op zoek naar een commercieel vertegenwoordiger. 

Geloof je in biologische landbouw? Wil je jouw commerciële en relatio
aanwenden om onze voedselautonomie te helpen uitbouwen? Dan zou deze job iets voor jou 

Functieomschrijving 

Onze zaden worden voornamelijk via biowinkels en kwekerijen verkocht. Het resterende deel 
 

De vertegenwoordiger gaat bij potentiële klanten prospecteren, informeert hen over ons werk, 
onze zaden en bouwt een stabiele vertrouwensrelatie met hen op.

Het versturen van de bestellingen en de opvolging ervan gebeurt vervolgens 
verzendingscentrum in Havelange. 

Bij gerichte evenementen zorgt de vertegenwoordiger ook voor een stand 
zet een netwerk op om informatie over ons project te verspreiden en het zo een grotere 

Verantwoordelijkheden en taken 

Onze vertegenwoordiger heeft volgende verantwoordelijkheden: 

De verkoop bij biowinkels, kwekerijen en tuinbouwers uitbouwen 
De klanten raad geven en de klantenbinding vergroten 
Deelnemen aan beurzen en gerichte evenementen om in Vlaanderen voet aan de grond 
te krijgen en er de bekendheid van Cycle en Terre een boost te geven 

Vereiste kwalificaties en vaardigheden 

De persoon die we willen aanwerven, is perfect Nederlandstalig en kan zich vlot in het Frans of 
Hij/zij is vlot ter taal en heeft voeling met biologisch
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in het telen en verkopen van zaden van groente 
voor tuinders en tuinbouwers. De zaden zijn biologisch, reproduceerbaar en gedeeltelijk in 

Namen (Wallonië), en er 
C (Nationale Raad voor de 

m zijn bekendheid op de Vlaamse markt te vergroten en er zijn zaden te verkopen, is Cycle en 

Geloof je in biologische landbouw? Wil je jouw commerciële en relationele vaardigheden 
? Dan zou deze job iets voor jou 

els en kwekerijen verkocht. Het resterende deel 

nten prospecteren, informeert hen over ons werk, 
onze zaden en bouwt een stabiele vertrouwensrelatie met hen op. 

Het versturen van de bestellingen en de opvolging ervan gebeurt vervolgens vanuit ons 

Bij gerichte evenementen zorgt de vertegenwoordiger ook voor een stand van ons bedrijf en 
zet een netwerk op om informatie over ons project te verspreiden en het zo een grotere 

Vlaanderen voet aan de grond 
 

zich vlot in het Frans of 
biologische landbouw en het 



 

Hij/zij is commercieel ingesteld en klantgericht. Eerdere ervaringen in dit domein en 
vaardigheden op het vlak van communicatie zijn pluspunten. Kennis van de biomarkt en/of de 
landbouwsector is mooi meegenomen.

Rijbewijs B en een wagen zijn essentieel.

Op dit ogenblik betreft het een deeltijdse job, maar in de toekomst kan dit mogelijk een 
voltijdbaan worden. We willen iemand aanwerven die 
zelfstandige werkt (als hoofd
aanstellingsvoorwaarden worden met de kandidaat besproken.

- De vrijheid om je tijd en werkschema zelf te organiseren
- De mogelijkheid om een 
- Samenwerken met een dynamisch team
- Een nieuwe sector mee ontwikkelen, in een bedrijf dat in volle groei is

Gelieve je CV en sollicitatiebrief in het Frans of 
terre(punt)be. De kandidaturen worden individueel behandeld naargelang ze 
Gelieve na 31 november 2018 geen sollicitatiebrieven meer te sturen. 

Voor meer informatie over deze job kan je contact opnemen met Fanny Lebrun, op +32 495935 
279 (op werkdagen tussen 9 u. en 17 u.) Voor meer informatie over onze 
www.cycle-en-terre.be 

 

 

Hij/zij is commercieel ingesteld en klantgericht. Eerdere ervaringen in dit domein en 
vaardigheden op het vlak van communicatie zijn pluspunten. Kennis van de biomarkt en/of de 
landbouwsector is mooi meegenomen. 

Rijbewijs B en een wagen zijn essentieel. 

dit ogenblik betreft het een deeltijdse job, maar in de toekomst kan dit mogelijk een 
voltijdbaan worden. We willen iemand aanwerven die bij voorkeur onder het statuut van 

(als hoofd- of bijberoep) met verloning volgens commissie. De pr
aanstellingsvoorwaarden worden met de kandidaat besproken. 

Voordelen 

De vrijheid om je tijd en werkschema zelf te organiseren 
een job uit te bouwen in een zinvolle sector waar toekomst in zit 

Samenwerken met een dynamisch team 
Een nieuwe sector mee ontwikkelen, in een bedrijf dat in volle groei is

Kandidatuur 

Gelieve je CV en sollicitatiebrief in het Frans of het Engels te versturen naar fanny(at)cycle
terre(punt)be. De kandidaturen worden individueel behandeld naargelang ze 
Gelieve na 31 november 2018 geen sollicitatiebrieven meer te sturen.  

Voor meer informatie over deze job kan je contact opnemen met Fanny Lebrun, op +32 495935 
279 (op werkdagen tussen 9 u. en 17 u.) Voor meer informatie over onze 
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Hij/zij is commercieel ingesteld en klantgericht. Eerdere ervaringen in dit domein en 
vaardigheden op het vlak van communicatie zijn pluspunten. Kennis van de biomarkt en/of de 

dit ogenblik betreft het een deeltijdse job, maar in de toekomst kan dit mogelijk een 
bij voorkeur onder het statuut van 

bijberoep) met verloning volgens commissie. De precieze 

job uit te bouwen in een zinvolle sector waar toekomst in zit  

Een nieuwe sector mee ontwikkelen, in een bedrijf dat in volle groei is 

Engels te versturen naar fanny(at)cycle-en-
terre(punt)be. De kandidaturen worden individueel behandeld naargelang ze binnenkomen. 

Voor meer informatie over deze job kan je contact opnemen met Fanny Lebrun, op +32 495935 
279 (op werkdagen tussen 9 u. en 17 u.) Voor meer informatie over onze activiteiten: 


