
 

 

 

 

 

AHC Cawi heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een specialist en complete aanbieder op het gebied van stalinrichting 

voor de varkenshouderij in binnen- en buitenland. Met de enorm opgebouwde kennis, jarenlange ervaring en in eigen huis 

ontwikkelde producten en systemen staat AHC Cawi dan ook bekend als een gedegen aanbieder van stalinrichting. Naast 

stalinrichting produceert AHC Cawi ook kleine constructies en producten voor klanten op diverse niveaus. Op dit moment is er 

ruimte voor uitbreiding en daarom zijn we op zoek naar jou om ons team te versterken als: 

Monteur 

Functieomschrijving: 

Ligt jouw interesse in de sales en in staltechniek? Bij AHC Cawi zoeken wij de juiste persoon om ons te ondersteunen met de 

verkoop in het buitenland. In een klein hecht team ben jij verantwoordelijk voor de omzet in het buitenland. 

Als internationaal verkoper benader je bestaande en potentiële klanten, met als doel het verkopen van stalinrichting aan de 

klant. Daarnaast adviseer je de klanten op technisch gebied voor en na de verkoop. Het onderhouden van klantrelaties is 

hierbij een belangrijk onderdeel van de functie. Concreet bestaan je werkzaamheden uit het volgende: 

• Het doen van marktonderzoek internationaal 

• Het onderhouden van klantrelaties over de hele wereld  

• Adviseren aan de klant vanuit zowel het kantoor als bij de klant 

• Verkopen van stalinrichting en projectbegeleiding gedurende de projecten 

Wat wij zoeken: 
Wij zijn op zoek naar een medewerker die commercieel, gedreven, zelfstandig en representatief is. Door opgebouwde kennis 

en een goede werkhouding weet jij onze klanten van het juiste advies te voorzien. Wij zoeken een kandidaat die: 

• Zelfstandig kan werken en communicatief vaardig is 

• Een flexibele en klantgerichte werkinstelling heeft 

• Ervaring heeft met de varkenshouderij 

• De Duitse en Engelse taal beheerst 

• De klant op de juiste aspecten kan adviseren 

• Zich wil blijven ontwikkelen met de nieuwste technische oplossingen in de markt 

Ervaring met technische installaties is een pré. 

Wat bieden wij jou? 
Bij ons ben je werkzaam in een ambitieuze en dynamische werkomgeving. Je werkt met een leuke enthousiaste groep 
collega’s en met diverse klanten over de hele wereld. 
 

• Een collegiale en afwisselende werkomgeving. 

• Zelfstandige functie. 

• Ruimte voor zelfontplooiing. 

• Een goed salaris. 

• Een functie binnen een informele werksfeer waarin je je snel thuis voelt. 
 
Solicitatieprocedure 
Als je contact wilt zoeken of meer wilt weten over de organisatie kun je contact opnemen met Ruben Berendsen.  
E-mail: info@ahccawi.nl / Tel: 06-23139285 

VACATURE 

Verkoper internationaal 
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