
    
Heb je als ingenieur of dierenarts zin in een uitdagende, gevarieerde functie binnen een dynamische 
en succesvolle organisatie? Wil je werken voor een internationaal opererend familiebedrijf dat inzet op 
de ontwikkeling en productie van duurzame veevoederadditieven van plantaardige oorsprong? Wil je 
deel uitmaken van het bedrijf dat trendsetter is in deze categorie? Ga je graag en vlot met mensen van 
verschillende nationaliteiten om? En focus je je graag op kwaliteitsvolle en wetenschappelijk 
gefundeerde producten waar je volledig achter kunt staan? Dan heeft CeresRecruitment de volgende 
aantrekkelijke job voor jou. 
 
Delacon Fytogenic Feed Additives  
 
Sales Manager Be/NL 
 
Delacon is de pionier en globale leider van fytogene veevoeder additieven voor pluimvee, varken en 
rundvee. Het bedrijf is met zijn team aanwezig in 19 landen en exporteert naar meer dan 80 landen 
wereldwijd. Dankzij de inzet van een 100-tal medewerkers wordt een omzet van € 30 miljoen 
gerealiseerd. Hierbij wordt, al 30 jaar lang, sterk geïnvesteerd in R&D. Dit resulteert in mooie, goed 
onderbouwde producten met niet alleen een sterk verhaal, maar ook bewezen effectiviteit.  
 
Wat doet een Sales Manager Be/NL? 
 
Delacon’s positie als marktleider in België en Nederland versterken 
 

• Je zorgt voor een regelmatige opvolging van de bestaande klantenportefeuille en volgt de 
samenwerkingsprojecten en verkoop op.  

• Je werkt nauw samen met het internationaal technical- en R&D-team voor een maximale 
ondersteuning van de klant: field trial, onderzoeken, salesproeven, gezamenlijke 
klantenbezoeken, projectontwikkeling en training. 

• Prospectie van nieuwe accounts weet je om te zetten tot partnership. 
• Binnen het internationaal Delacon-team zorg je voor het efficiënt bijhouden en uitwisselen van 

marktinformatie, trends en nieuwe business opportunities.  
• Je vindt het leuk om te netwerken door deelname aan beurzen en conferenties, organiseren 

van events en seminaries voor klanten. 
• Je hebt volledige verantwoordelijkheid over het jaarbudget in omzet, forecast en kosten voor 

je regio. 
• Je rapporteert aan de Sales Manager Noord-Europa. 

 
Profiel 
 
Ondernemende spirit die graag met vernieuwende producten werkt 
 
Functie-eisen 
 

• Minimaal een Master werk- en denkniveau verkregen door bijvoorbeeld een studie van 
diergeneeskunde, bio-ingenieur of industrieel ingenieur. 

• Minimaal vijf jaar relevante werkervaring binnen de (intensieve) veehouderij.  
• Positieve en vriendelijke instelling. 
• Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal. 
• Bereid om te reizen 25%. Meestal binnen de Benelux, maar soms zijn buitenlandse 

verplaatsingen ook noodzakelijk naar o.a. het hoofdkantoor in Oostenrijk. 
 
 



 
 
 
Competenties 

• Proactief en resultaatgericht. 
• Strategische visie. 
• Teamspeler. 
• Relatiebouwer en netwerker. 
• Goed analytisch vermogen. 

Standplaats   
Flexibel in te vullen. Home Office en eventueel op kantoor in Gent. Om en bij de 25% reizen (Europa). 
Het huidige salesteam bestaat uit zes medewerkers door heel Europa en er wordt rekening gehouden 
met een efficiënte logistiek voor iedereen. 
 
Aanbod   
Delacon biedt een uitdagende en gevarieerde functie aan binnen een dynamische en succesvolle 
organisatie in een internationale omgeving. Je komt terecht in een markt waar vraag is naar het 
product. Je kunt zelfstandig werken in een internationaal team. Uiteraard gaat deze functie samen met 
een competitief en aantrekkelijk loonpakket, aangevuld met diverse extralegale voordelen. 
 
Reageren 
Delacon heeft de Werving en Selectie voor de vacature van Sales Manager Be/NL exclusief 
uitbesteed aan CeresRecruitment. 
Voor informatie kun je terecht bij Tom Seghers, telefonisch bereikbaar op +32 (0)483 39 10 65. 
Sollicitaties uitsluitend via www.ceresrecruitment.be. 
Uitgebreide informatie over de organisatie is te vinden op www.delacon.com en facebook.  
Kijk ook eens naar de volgende film waarbij de CEO uitlegt waar Delacon en zijn producten voor 
staan. 
Een persoonlijkheidsvragenlijst maakt onderdeel uit van de procedure. 
 
CeresRecruitment is de Werving & Selectie en Executive Search specialist in de Food & Agri business 
gericht op Bachelors en Masters. Zij werken met een omvangrijke database, social media en gerichte 
wervingscampagnes. International recruitment met een groot netwerk (o.a. Europa, Azië, Afrika, Zuid-
Amerika) en kantoren in Nederland, Duitsland, België en Polen. De marktgebieden zijn: Food, Agri, 
Retail (FMCG/ OOH), Levensmiddelentechnologie, Food Technology, Nutrition, Biobased, Life 
Sciences, Animal Scienes, Agro chemicals, Veterinaire pharma, Techniek, Horticulture, Plant 
Sciences, Organic Agriculture, Sierteelt en Tuinbouw. De functiespecialisaties, zowel vaste als interim 
posities zijn: General Manager(s), Directie, Sales & Marketing, Financieel, Human Resources (HRM), 
Operations, Logistiek (Supply Chain), Inkoop, Buyer, Trader, Research & Development (R&D), 
Voedingsmiddelentechnoloog, Nutritionist, Kwaliteit (QA / QESH), Engineering, Projectmanagement 
en Procestechnologie. 
 
 

http://www.ceresrecruitment.be/
http://www.delacon.com/
https://www.facebook.com/delacon/
https://en.engormix.com/MA-feed-machinery/videos/botanical-feeds-additives-delacon-t20897.htm

