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ADVISEUR MELKWINNING EN STALINRICHTING
Vacature



Word jij een koploper op het gebied van  
het realiseren van verkoopdoelstellingen?
Coppens Agri-techniek zoekt een klantgerichte en sociaalvaardige 
adviseur melkwinning en stalinrichting

Over Coppens Agri-Techniek
Wij zijn Coppens Agri-Techniek. Koploper in rundveehuisvestiging en melkwinning. De naam zegt het al, we realiseren moderne 
(geautomatiseerde) installaties binnen de melkveehouderij. Hoogwaardige producten die onderstrepen waar we voor staan en 
waarmee we onze klanten optimaal kunnen bedienen.

De Coppens Groep
Coppens Agri-Techniek is onderdeel van de Coppens Groep. De ‘groep’ bestaat verder uit Coppens Stal-Techniek en Coppens 
Metaal-Techniek. We komen dus uit hetzelfde nest. En dat merk je. Niet zozeer in wat we doen, maar vooral in hoe we het doen. 
En in wie we zijn. Doordenkers en doorpakkers. Liefhebbers van vooruitgang. Nuchter, maar gedreven. Met als doel: agrarische 
ondernemers door middel van automatisering en hoogwaardige technologieën efficiënter en effectiever laten ondernemen.

VACATURE ADVISEUR MELKWINNING EN STALINRICHTING

Functieprofiel
Als adviseur melkwinning en stalinrichting ben jij verantwoordelijk voor het realiseren van onze vastgestelde 
verkoopdoelstellingen op het gebied van melkwinning- en mestsystemen en stalinrichting. Je draagt daarbij zorg voor een 
soepel verloop van het verkooptraject; van intensief klantcontact tot orderbevestiging. Na opdracht draag jij het project over 
aan een van onze projectleiders.

Wij vragen:
• Passie voor de melkveehouderij
• Sterk signalerend vermogen
• Gedrevenheid en doorzettingsvermogen
• Servicegerichtheid
• Communicatief vaardig
• Commercieel inzicht
• Overtuigingskracht

Wij bieden:
•  Een uitdagende baan met veel vrijheid waarin geen dag 

hetzelfde is 
•  Een kleine club van 12 gezellige collega’s, die op een 

informele manier met elkaar omgaan
• Een bedrijfswagen, laptop en smartphone
•  Bij gebleken geschiktheid een vast contract met 

doorgroeimogelijkheden
•  De mogelijkheid om je te blijven ontwikkelen door het volgen 

van cursusse

Meer informatie over deze functie kun je inwinnen bij 
Dave van Beek, telefoon 040-208 20 73 of kijk op 
www.werkenbijcoppens.nl

Je sollicitatiebrief kun je sturen naar:
Coppens Agri B.V., Heijerdijk 1, 5563 BP Westerhoven 
ter attentie van Dave van Beek of mailen naar 
dave@coppens-agri.nl

Sollicitaties worden vertrouwelijk behandeld.
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