
Verkoopleider Kubota-AM  

Wat ga je bij ons doen?  

Om onze gestelde ambitieuze doelen te verwezenlijken, is het nodig onze organisatie verder te 

professionaliseren en uit te breiden. Wij zijn daarom op zoek naar een ervaren commerciële 

medewerker, die op korte termijn in staat zal zijn de directie functie over te nemen.  

Hij zal goed in staat moeten zijn, om de ambities van Qtrac gestalte te geven en deze samen met 

haar Servicepartners te verwezenlijken. 

Wat verwachten wij van je? 

• Voor deze functie is minimaal HBO werk en denkniveau vereist 

• Een representatieve teamplayer, die verbindingen kan maken en onderhouden  

• Betrokken, voelt zich “Ambassadeur” van de individuele Qtrac Servicepartner 

• Goede communicatieve en sociale vaardigheden 

• Goede commerciële kennis en vaardigheden 

• Weet mensen om hem heen te motiveren en in beweging te krijgen 

• Kennis van, en affiniteit met Landbouwmechanisatie branche 

• Interesse in en basiskennis van techniek in de landbouwmechanisatie  

• Initiatiefrijk 

• Resultaatgericht 

• Economisch inzicht en rekenkundig vaardig 

• Dient goed onderbouwde (verkoop)gesprekken te kunnen voeren. 

• Kan zich goed inleven en verplaatsen in de situatie en positie van de klant en 

heeft de eigenschap goed te kunnen “levelen” naar het niveau van de klant. 

• Spreken in het openbaar, gaat hem goed af en geeft geen belemmeringen 

• Innovatief en open voor nieuwe ontwikkelingen 

• Engelse taal machtig, zowel in woord als in geschrift. 

• Doorzetter, vastberaden 

• Heeft oog voor klantbelang en klanten wensen en is in voldoende mate in staat om deze 

optimaal te dienen, maar is voldoende assertief en weet te allen tijden een goede afweging 

te maken tussen klantbelang en bedrijfsbelang. 

• Rijbewijs: voorkeur BE 

Wie zijn wij 

Qtrac is exclusief regiodealer voor Kubota AM (trekkers en landbouwmachines) en verantwoordelijk 

voor verkoop en marketing in Noord Nederland. Het Qtrac concept staat voor een 

verkooporganisatie, die met beperkte mankracht, lage kosten en zonder tussenliggende schakels 

zorgt voor een directe verbinding tussen fabrikant en eindgebruiker. Het unieke van het Qtrac 

concept is, dat de verkoop- en serviceorganisatie gescheiden van elkaar opereren. Qtrac functioneert 

als handelsorganisatie voor Kubota en wordt gedragen door regionaal opererende, kleinschalige 

maar servicegerichte mechanisatieondernemers.   

Deze zg. ‘Servicepartners’ bezitten de aandelen en zijn gezamenlijk eigenaar van Qtrac B.V.  

In de regio zorgen ze voor service, aftersales en onderdelenvoorziening op maat.  

Wat bieden wij jou? 

Een uitdagende en afwisselende functie in een prettige werkomgeving die jou in staat stellen om 

jezelf verder te ontwikkelen en initiatief te nemen. Je zult waar nodig ondersteuning krijgen vanuit 

de organisatie. Wil je meer informatie over deze functie neem dan telefonisch contact op met M. van 

Dijk, tel: 06-53 20 19 83. 

Interesse? 

Stuur je motivatie samen met je cv naar: Qtrac B.V. t.a.v.: M. van Dijk, De Wissel 1, 9076 PT St. 

Annaparochie of per email naar: mvd@qtrac.nl 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst. Ongevraagd aangeboden kandidaten 

worden gezien als eigendom van Qtrac BV 


