Het klantenbestand van Vitalvé groeit voortvarend.
Voor de versterking en uitbouw van haar organisatie
zoekt Vitalvé een

Vitalisator
fulltime

Herken je je in het volgende:
Natuurlijk ben jij de relatiebouwer die makkelijk contact
legt met klanten en in staat is nieuwe relaties aan je te
binden. Je weet het voer samen te stellen wat het bedrijf
nodig heeft. Klanten zijn tevreden over jou als voeradviseur. Dan begint het pas!
Wat jou werkelijk uniek maakt:
- Je staat niet aan de zijlijn, als echte Vitalisator laat jij
de ondernemer zijn doelen realiseren;
- Je laat de ondernemer nadenken over zijn
bedrijfsvoering;
- Je bent in staat dit te bereiken door verbetervoorstellen te maken;
- Je maakt een plan van aanpak, spreekt met de klant
af wat je wilt bereiken, en wat de stappen daar naar
toe zijn;
- Je kunt doelstellingen monitoren, laat je niet alleen
leiden door de waan van de dag;
- Je wilt meebouwen aan Vitalvé;
Voor deze vacature verwachten we de volgende
eigenschappen/competenties:
- Een commerciële instelling
- Relatiebouwer
- Zelfstandig
- Pro-actief
- Initiatiefrijk
Voel jij je aangesproken door bovenstaande en past dit
bij jouw toekomst, laat Vitalvé dan onderdeel worden
van jouw toekomst!
Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Martien Rongen of Nard van den Berg. Wil je solliciteren?
Stuur dan je motivatiebrief naar:
Martien Rongen
06 2362 3415
m.rongen@vitalve.nl

Nard van den Berg
06 4232 2961
n.vandenberg@vitalve.nl

Vitalvé B.V.
Sassekamp 6, 5447 PM Rijkevoort
+31 0485 37 12 25
info@vitalve.nl

Wij zijn Vitalvé!
Wat we doen?
Wij verkopen mengvoeders, grondstoffen, mineralen en
melkpoeders.
Wat we zijn?
Wij zijn Vitalvé. De leverancier van succes op uw bedrijf.
Met elkaar op een integrale wijze uw bedrijf verder
uitbouwen, optimaliseren en professionaliseren!
Wij zijn er voor de klant
Wij verkopen visie hoe u het beste uw dieren kunt
houden. Hoe u de optimale balans vindt tussen beschikbaar ruwvoer en bijproducten, dit aangevuld met het
optimale krachtvoer, specifiek gemaakt voor uw bedrijf.
Voor ons heeft optimaliseren van samenstellingen niets
met het financieel calculeren van grondstoffen in een
voersamenstelling te maken, maar alles met het uitbalanceren van onze krachtvoeders, op maat geschreven
voor uw bedrijf.
Dat maakt ons uniek
Zodra het gelukt is om op het bedrijf de samenstelling
van het rantsoen op en top te hebben begint het
eigenlijk pas. Waar liggen de uitdagingen die de ondernemer nastreeft? En misschien wel net zo interessant,
welke uitdagingen ziet Vitalvé voor de ondernemer!
Waar zijn de grootste stappen te maken om het bedrijf
van de klant naar de volgende stap te brengen. Hoe is
de gezondheid van de veestapel? Waar liggen ontwikkelingskansen voor het bedrijf om het rendement verder
te optimaliseren?
Het team van Vitalvé laat iedere dag zien dat zij in staat
is kritisch naar deze zaken te kijken en woorden om te
zetten in daden. Op haar eigen bedrijven kan Vitalvé
laten zien dat ze het verschil kan maken in
ondernemerschap!

www.vitalve.nl

