
LG geeft je de ruimte!

Limagrain is Europa’s grootste plantenveredelaar en aanbieder van zaaizaden. Ook in Nederland zijn wij toonaange-
vend in de ontwikkeling, productie en verkoop van uitgangsmateriaal voor professioneel gebruik in de voeder- en 
akkerbouw en groensector. Vanuit Rilland (Zld.) creëren wij nieuwe rassen in maïs, granen en peulvruchten en  
coördineren wij verschillende activiteiten voor de Benelux en daarbuiten. Via Limagrain Europa maken we deel uit 
van de mondiaal opererende Groupe Limagrain met hoofdkantoor in Frankrijk. Meer weten? Kijk op lgseeds.nl.

Binnen marketing & sales is de afdeling Veehouderij verantwoordelijk voor de promotie en afzet van ons assortiment 
ruwvoedergewassen. Voor dit team zijn wij momenteel op zoek naar een enthousiaste 

ruwvoerspecialist Zuidoost-Nederland     m/v   

Waaruit bestaan je werkzaamheden 
In deze buitendienstfunctie heb je een belangrijke rol in de productpromotie en begeleiding van maïs en voeder- 
grassen in Midden- en Oost-Brabant , Limburg en Gelderland rivierengebied. Je bezoekt en onderhoudt nauwe  
contacten met veehouders, loonwerkers en studieclubs. Daarnaast zorg je voor de opzet en uitvoering van  
demovelden, open dagen en lezingen. Verder verzamel je marktgegevens, houd je ons CRM up-to-date en rapporteer 
je productinformatie.

Wat je nodig hebt voor deze functie 
Je hebt een relevante agrarische opleiding op MBO/HBO-niveau. Een agrarische achtergrond met kennis van rund- 
veevoeding is een pré. Je bent goed in het aangaan en opbouwen van persoonlijke contacten. Je woont centraal in 
het werkgebied danwel bent bereid je in genoemde regio te vestigen.

Wat kunnen we je bieden 
Een aantrekkelijke functie in een dynamische markt met goede arbeidsvoorwaarden en veel aandacht voor scholing, 
opleiding en training. Ook biedt de functie goede doorgroeimogelijkheden in een aangenaam en professioneel werk-
klimaat met enthousiaste en betrokken collega’s.

Meer weten en/of solliciteren? 
Bel voor meer informatie over deze functie met Jos Groot Koerkamp, commercieel manager,  tel. 06 - 22 40 39 86 
Solliciteren kan online via recruitment@limagrain.nl


