
 

 
 
Ben je toe aan een uitdagende, veelzijdige functie? Heb je een passie voor landbouw? Wil je aan de slag 
met een mooi en vernieuwend productfolio? Zou je graag terechtkomen in een informele maar toch 
internationale organisatie? Dan hebben we hier de geknipte job voor jou. 

 
COMPO EXPERT Benelux 
Accountmanager Biostimulanten 
 
COMPO EXPERT, met hoofdkantoor in Duitsland, is een internationale onderneming met 21 
verkoopkantoren in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Afrika. Het bedrijf ontwikkelt en produceert 
hoogwaardige speciale meststoffen en biostimulanten in hun twee eigen fabrieken in Duitsland en Spanje 
en biedt daarmee professionele gebruikers veilige oplossingen voor de sectoren fruit, groenten, 
landbouwgewassen, tuinaannemers, sportvelden, boomkwekerijen en sierteelt. Met hun gespecialiseerd 
productfolio neemt COMPO EXPERT een leidende marktpositie in. Op de site in Deinze worden 
meststoffen gestabiliseerd en verpakt voor de lokale Benelux-markt alsook voor de Franse, Italiaanse en 
exportmarkt. Wegens pensionering is er de vacature Accountmanager Biostimulanten. 
 

Functie  
 
Vertrouwensrelaties bij de klant verder opbouwen en verzilveren 
 

• Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de geformuleerde doelstellingen en budgetten bij 
bestaande en nieuwe accounts. 

• Beheren van de relaties en uitbreiden van de omzet met bestaande en nieuwe producten, gericht 
op vollegrondsteelten. 

• Je hebt extra aandacht voor de ontwikkeling van biostimulanten, bladvoeding, microgranulaten en 
sporenelementen in vollegrondsteelten. Je neemt ook actief deel aan beurzen en bijeenkomsten. 

• Je hebt oog voor de markt en herkent trends en behoeftes. 

• Je onderhoudt contacten met onderzoeksinstellingen, proefstations, adviseurs etc.  

• In deze rol werk je nauw samen met je collega’s van Sales, Crop en Product Managers en 
rapporteer je rechtstreeks aan de Sales Manager BNL. 

 

Profiel 
 
Passie voor landbouw met goesting om ervoor te gaan 
 
Functie-eisen  
 

• Bachelor of Master in Land- en/of Tuinbouw, Biologie, Agro- en Biotechnologie etc. of gelijkgesteld 
door ervaring. 

• Algemene kennis van planten en plantenvoeding. 

• Ervaring in de vollegrondsteelten (teeltmethode, bemesting, ziekten) komt hier goed van pas. 

• Goede kennis van Windows: MS-office, Outlook. 

• Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal. Je kan je ook goed 
uitdrukken in het Frans en het Engels. 

 
  



 

 
Competenties  
 

• Relatiebouwer, vlotte communicator. 

• Ondernemend en overtuigend. 

• Klant- en resultaatgericht. 

• Analytisch vermogen. 

• Onderhandelingsvaardig. 

 
Standplaats 
Home Office en op kantoor in Deinze, maar vooral op de baan. 
 

Aanbod 
COMPO EXPERT Benelux biedt jou een uitdagende en gevarieerde functie met ruimte voor initiatief 
binnen een sterk groeiende en ambitieuze organisatie in een internationale omgeving. Je komt in een zeer 
competent en hecht team terecht waar kennis en kunde prominent aanwezig zijn en ook gedeeld wordt. 
De sector is levendig en de relaties met klanten zijn gebaseerd op respect en lange termijn relaties. 
Uiteraard gaat deze functie gepaard met een competitief loonpakket, aangevuld met extralegale voordelen 
zoals auto en groepsverzekering. 
 

Reageren  
Ben je geïnteresseerd? Solliciteer dan via www.ceresrecruitment.be. 
Voor meer informatie kun je terecht bij Tom Vanderstraeten op +32 (0)469 12 64 61. Uitgebreide informatie 
over de organisatie is te vinden op www.compo-expert.com. 
COMPO EXPERT Benelux heeft de werving en selectie voor de vacature Accountmanager Biostimulanten 
exclusief uitbesteed aan CeresRecruitment.  
Een persoonlijkheidsvragenlijst maakt onderdeel uit van de procedure. 
 
 
  

http://www.ceresrecruitment.be/
http://www.compo-expert.com/

