
       søger  Agent/Forhandler                                                

Grundet udvidelse af vor produktportefølje søger vi et samarbejde med en eller 

fl ere agenter / forhandlere i Vest- / Midtjylland og på Fyn.

• Som agent/forhandler har du kontakt med og vejleder mælkeproducenter, 

angående yversundhed, reproduktion og avl. 

• Du besøger kunderne personligt, samt betjener dem telefonisk. 

• Du bliver understøttet af vore og leverandørernes specialister, for at 

fi nde de bedste løsninger.

• Der kan tilbydes avlsplaner (Sirematch®) til dine kunder. 

• God provision ift. salgsresultaterne, samt god opstartsordning, tilbydes.

Viden og praktisk erfaring 

• Du har viden om og praktisk erfaring med kvægpleje (yversundhed), 

kvægavl og reproduktion enten som salgskonsulent, landmand, inseminør 

eller rådgiver og kender dermed til de udfordringer, der opstår i en 

malkekvægsbesætning. 

• Du evner at lytte til landmandens problemstillinger og giver vejledning i 

indkøb, der kan gavne besætning og ydelse, samt bundlinje. 

• Du er meget engageret og god til at samarbejde.

• Du er naturligvis selvdisciplineret, initiativrig, resultatorienteret, meget 

ansvarlig og har gåpåmod, samt en behagelig fremtoning.

Start: snarest muligt.  Ansøgning: senest 28. august 2016

Ansøgning og CV sendes pr. e-mail til arie.rombouts@breedncare.dk, eller i 

brevform til BREEDnCARE Danmark, Kystvejen 11, Store Anslet, 6100 Haderslev. 

Yderligere oplysninger kan fås ved kontakt til indehaver Arie Rombouts på 

2445 7745.

Din ansøgning behandles med yderste diskretion!

Om virksomheden: 

BREEDnCARE Danmark, der har hovedsæde ved Store Anslet, Haderslev, er en 
dynamisk, ledende virksomhed i Danmark indenfor kvægpleje, yversundhed og 
reproduktion, samt kvægavl. Vi tilbyder rådgivning og produkter med stor fokus 
på kvalitet.

Yversundhed / yverpleje produkter: bl.a. Uddergold og 4XLA.
Rådgivning og salg vedr. reproduktion: ultralyd scanner fra BCF og OVALERT® 
brunst-detektion fra Nedap. Avlsrådgivning via avlsplaner (SireMatch®) og 
importør/distributør af den bedste genetik fra CRV, en af verdens største produ-
center af kvægavls materiale.
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