
 

 

 
 
 

 

Vacature Buitendienstmedewerker (m/v)  Duitsland 
 

Als buitendienstmedewerker voor de Duitse markt ben je verantwoordelijk voor het 
onderhouden en uitbreiden van onze exportactiviteiten naar en handelsactiviteiten in 
Duitsland. In deze functie onderhoud je contacten met leveranciers en afnemers in 
Nederland, Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen.  Je werkt aan uitbreiding van het 
netwerk en zorgt wekelijks voor de in- en verkoop bij bestaande en nieuwe handelsrelaties. 
Vanwege de afstand werk je deels vanuit Nederland en deels ben je onderweg  naar 
leveranciers en afnemers in Duitsland.  
 
In deze functie ben je verantwoordelijk voor 

 Communicatie met de bestaande handelspartners 

 Het vastleggen van gemaakte afspraken  

 Kwaliteitscontrole en selectie van biggen op het moment van laden 

 Het in kaart brengen van de markt in Duitsland 

 Het inkopen en verkopen van varkens en biggen 

 Het opzetten / verder uitbreiden van handelscontacten in Nederland en Duitsland 

 Contact houden met toeleverende bedrijven in Nederland 

 Het creëren van meer naamsbekendheid van Varkenshandel ter Haar - Posthouwer 

 Verzorgen van alle communicatie met afnemers en handelspartners 

 Het plannen van de biggenafzet, van jaarrond tot op weekniveau 

 Het signaleren van verbeterpunten in de bigkwaliteit en in samenspraak met 

betreffende leverancier een verbetertraject opstarten 

 Het contact houden met collega’s binnen het bedrijf inz. o.a. marktontwikkelingen, 

planning en lopende zaken 

 
Karaktereigenschappen / Competenties 

 Ondernemend en verantwoordelijk 

 Toegewijd en gedisciplineerd 

 Sociaal communicatief vaardig 

 Besluitvaardig en effectief 

 
Functieprofiel 

 Affiniteit met de handelsbranche en de agrarische sector en / of de dierhouderij 

 In het bezit van een HBO opleiding of aantoonbaar vergelijkbaarmiddels relevante 

kennis en ervaring 

 Verantwoordelijkheidsgevoel en binding met het bedrijf waar je werkt 

 Goede beheersing van de Nederlandse en Duitse taal 

 Geen 9-5 mentaliteit 



 

 

 
Wij bieden 

 Een fulltime functie (40 uur) 

 Een zelfstandige functie met veel afwisseling en ruimte voor eigen inzicht en 

verantwoordelijkheid  

 Een prettige werksfeer 

 Goede arbeidsvoorwaarden, conform kennis en ervaring 

 
Bedrijfsprofiel 
Varkenshandel Ter Haar - Posthouwer is een belangrijke handelspartner voor 
varkensbedrijven in Nederland, Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen. Wij willen een 
belangrijke bijdrage leveren aan de continuïteit van de varkens-en rundveehouderij in ons 
werkgebied. Door samen te werken met onze leveranciers en afnemers streven wij naar een 
goed rendement voor vee- en varkenshouders middels inzet, kennis, ervaring en plezier En 
dat alles met respect voor dier en milieu.  
 
Kijk voor meer informatie op www.terhaarposthouwer.nl. 
 
Solliciteren 
Voor inlichtingen kunt u terecht bij Koen ter Haar via +31 6 15 380 124. Solliciteren kan door 
je CV en motivatie sturen aan: koen@terhaarposthouwer.nl. 
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