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VACATURE 
 
Argi is een jong en dynamisch import- en distributie bedrijf. We hebben een platte en compacte organisatie.  
We verkopen trekkers en machines van toonaangevende fabrikanten uit west Europa. We zorgen voor een adequate 
onderdelen voorziening en onderhouds- en reparatie advies, zodat de professionele gebruiker zeker is van een slagvaardige 
inzet van het materieel. Argi werkt vanuit het perspectief van de professionele gebruikers van deze machines en tractoren. 
Goed advies in aankoop en een correcte actieve after-service is ons motto. Samen met onze dealers willen we onze klanten 
correct bedienen. 
Binnen dit team is er per direct plaats voor een enthousiaste 

 
 

 

 

We zoeken per direct een dynamisch persoon die verantwoordelijk wordt voor de onderdelen distributie van onze merken. 
Het dagelijks adviseren en verkopen van deze onderdelen aan klanten, hoofdzakelijk in de Benelux, vormt een belangrijk deel 
van je werkzaamheden. Je bent dagelijks in contact met onze fabrikanten. Het is dus een behoorlijk internationale functie.      
Je werkt vanuit ons moderne kantoor in Didam. 
Onderdelen van de tractoren worden overnight geleverd vanuit het Argo magazijn in Italië. De delen voor onze andere 
merken zoals Agricola en Celli zijn compleet voorradig in Didam. 
Het werken met onderdelen op deze manier is een feest, omdat we onze klanten tevreden kunnen stellen door snelle en 
adequate leveringen van de delen. 

 
Wij vragen: 

Affiniteit met de landbouwmechanisatie en met name trekker techniek 
Passie voor parts ! 
MBO niveau 
Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 
Beheersing van de Duitse en of Franse taal is een pre 
Kunnen werken met moderne informatie techniek 
Service gerichte aanpak 
Flexibele instelling 

 
 

Wij bieden: 
Werken in een compact team waar we wat voor elkaar over hebben 
Modern kantoor met alle benodigdheden en comfort 
Geen bureaucratie 
We willen de klant graag centraal stellen 
Verantwoording voor de complete onderdelen verkoop van Argi 
Invulling geven aan marketing acties samen met de fabriek 
Correcte beloning 
Eigen initiatief wordt op prijs gesteld 
Mogelijkheid tot ontwikkeling  
Leuk en gezond bedrijf! 

 
Enthousiast ? 
Stuur dan je motivatie en je CV naar gerard.zweers@argi.nl .  
Voor verdere informatie kunt u terecht bij: Gerard Zweers tel: 06-53 23 61 80  

Parts manager tractoren en landbouwwerktuigen 
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