Nufarm, een Australisch bedrijf, werd opgericht in 1957 en is uitgegroeid tot één van de
leidinggevende bedrijven in de gewasbescherming. We produceren producten die gewassen
beschermen tegen schade door onkruiden, insecten en ziekten. In de Benelux werken
momenteel ruim 25 medewerkers. Het verkoopteam bestaat uit 17 medewerkers en werkt
nauw samen met collega’s in andere Europese landen. Het Nufarm Benelux team, gevestigd
te Capelle aan den IJssel (NL), adviseert, verkoopt en distribueert kwaliteitsproducten aan
dealers in de Benelux.
Recent heeft Nufarm aangekondigd haar productenpakket in Europa sterk uit te breiden
door middel van overnames. Om onze groeiplannen in de Benelux verder vorm te geven zijn
we op zoek naar een enthousiaste kandidaat voor de functie van:

Productmanager Benelux
De functie:
Je weet dankzij je gedegen kennis van de gewasbescherming onze strategie voor onze
producten (mede) te bepalen en implementeren. Tevens optimaliseer je onze marketing
plannen door de markt te analyseren en met voorstellen voor productintroducties te komen.
Je rapporteert aan de marketing manager Benelux.
Jouw profiel
Je hebt een relevante afgeronde HBO opleiding en werkervaring in een soortgelijke functie.
Je bent resultaatgericht, communicatief sterk en een goede relatiebeheerder. Je bent
analytisch sterk en hebt passie voor marketing en communicatie. Je beschikt over goede
actuele kennis van de agribusiness en gewasbescherming. De Nederlandse en Engelse taal
beheers je goed in woord en geschrift. Beheersing van de Franse taal is een pré.
Ons aanbod
Nufarm is zowel wereldwijd als in de Benelux een bedrijf in volle expansie waar je je
talenten kunt ontplooien. Uiteraard zijn er goede arbeidsvoorwaarden.
Bel of mail gerust voor aanvullende informatie (zie onderstaande gegevens). Uiteraard zal er
vertrouwelijk met je reactie omgegaan worden.
Sollicitatie:
Belangstelling? Mail je brief met cv naar: info@doornboswerving.nl
Doornbos Werving & Selectie BV
Postbus 168 8300 AD Emmeloord
Voor vragen of informatie:
Klaas Doornbos: tel 0527-69 87 66 of 06 22 23 54 21
Kijk voor meer informatie op: www.doornboswerving.nl en www.nufarm.com/nl

