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VACATURE 
 

Argi is een jong dynamisch import- en distributiebedrijf van tractoren en landbouwmachines.   
Binnen de Benelux distribueren wij tractoren van de merken Landini en McCormick, alsmede landbouwmachines van o.a. de 
merken Celli, Agricola en Novag. Wij zorgen voor een juiste advisering in de aanschaf van materieel, voor een adequate 
onderdelen voorziening, een correct onderhoudsadvies en reparatie-advies. Hierdoor is de professionele gebruiker zeker van 
een slagvaardige inzet van het materieel. Argi werkt vanuit het perspectief van de professionele gebruikers van de machines 
en tractoren. Goed advies in aankoop, kwaliteit en een correcte actieve service staan bij ons hoog in het vaandel. Samen met 
de dealers willen wij de professionele eindgebruiker correct bedienen.  
 
Binnen ons team is er per direct plaats voor een enthousiaste; 

 

 
 

We zoeken een dynamisch en enthousiaste collega die de spil vormt in de commerciële ondersteuning van de door ons 
gevoerde tractoren en machines op ons kantoor in Didam. Marketing, commercie en administratie zijn de werkzaamheden 
waar je je hoofdzakelijk mee bezighoudt. Het gehele inkoop- en facturatieproces zal tot jouw taken gaan behoren. Prijslijsten, 
folders en productpresentaties dienen overzichtelijk beschikbaar gesteld te worden voor ons verkoopteam.  
Er zal nauw samengewerkt worden met de commerciële afdelingen van onze leveranciers uit Italië en Frankrijk. Inkoop, 
transport, overleg met onze fabrikanten over mogelijkheden en uitvoeringen, inzicht in beschikbare voorraden, 
orderbewaking en de uitlevering van de werktuigen behoren tot jouw dagelijkse werkzaamheden. Maar ook even een 
machine klaarmaken of assisteren bij voorbereidingen voor evenementen zijn onderdeel van de job. Het is een functie met 
internationale contacten, waarbij de voertaal in hoofdzaak Engels is.  
Kortom, een veelzijdige en dynamische functie. 

 
Wij vragen: 

Brede kennis van tractoren en landbouwmachines 
Flexibele inzet en accuratesse 
Ervaring met MS Office 
MBO+/HBO door opleiding of ervaring verkregen 
Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden 
Commerciële drive 
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift  

                          Beheersing van de Franse en Duitse taal is een pré  
 
Wij bieden: 

Goed marktconform salaris  
Communicatiemiddelen  
Begeleiding tijdens opstart 
Een gezellig en enthousiast team, die zaken waarmaakt  
Een gezonde en gedreven organisatie 
Internationale contacten 
Een werkomgeving met eigen verantwoordelijkheid 

 
Ben je enthousiast geworden over deze functie en ons bedrijf?  
Stuur dan snel je motivatie en cv naar gerard.zweers@argi.nl.  
 
Voor meer informatie over de functie en ons bedrijf kun je contact opnemen met ondergetekende. 
 
Met vriendelijke groet,      
 
Gerard Zweers 
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