
EEN BAAN BIJ BENFRIED IETS VOOR U?
 

TOT UW TAAK BEHOORT:
-  Het begeleiden en adviseren van 
 klanten m.b.t. biologische en chemische 
 gewasbescherming in de glastuinbouw;
-  Het controleren van het resultaat van onze 
 produkten en diensten op kwaliteit;
-  Het actief zoeken naar nieuwe markten voor 
 onze produkten;
-  Het afstemmen van klantwensen naar onze 
 organisatie;

WIJ VERWACHTEN VAN U:
-  Uitstekende commerciële vaardigheden;
-  Ervaring met biologische en/of chemische 
 gewasbescherming is een vereiste;
-  Goed kunnen samenwerken in 
 teamverband;
-  Een resultaat gerichte werkinstelling;
-  MBO/HBO niveau;

WIJ BIEDEN U:
-  Een jaarcontract, met uitzicht op vaste 
 aanstelling;
-  Een zelfstandige afwisselende baan in een 
 jong ambitieus team;
-  Een salaris in overeenstemming met de 
 geboden kwaliteiten;
-  Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

IETS VOOR U?
Als u de juiste man of vrouw bent, kunt u 
bij Benfried b.v. rekenen op een prettige 
werksfeer en solide arbeidsvoorwaarden.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Janette v/d Werken 
(06-54367690) of Astrid Helleman, 
tel. 015-2569356.

RICHT UW SOLLICITATIE AAN 

Benfried B.V.
t.a.v. Mevr. A. Helleman
Hooipolderweg 1
2635 CZ Den Hoorn

of mail naar astrid@benfried.com

Acquisitie op deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Wegens uitbreiding zijn wij per direct op zoek naar een:

SPECIALIST GEWASBESCHERMING
  (BUITENDIENST)

Benfried is een kleine zeventig jaar een begrip in de professionele (glas)tuinbouw & akkerbouw 
en biedt haar klanten, in binnen- en buitenland, een totaalpakket diensten en producten. Benfried 
heeft een enorme kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van onder meer substraten, 
bemesting en (biologische) gewasbescherming en heeft vestigingen in Den Hoorn (Z-H), Berkel 
en Rodenrijs, Moerkapelle, Klazienaveen en Honselersdijk. Naast haar goede naam in de (glas)
tuinbouw & akkerbouw is Benfried een begrip bij hoveniers en heeft de vestiging in Den Hoorn zich 
gespecialiseerd in het leveren van alle soorten tuinmaterialen en benodigdheden. Door het brede 
assortiment, de klantvriendelijke benadering, het juiste advies en een uitstekende prijs-kwaliteit 
verhouding hebben, naast de professionele markt, steeds meer particulieren de weg naar Benfried 
gevonden.

BENFRIED
BENFRIED
BENFRIED

WWW.BENFRIED.COM


