
 

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING : MEDEWERKER 
PROSPECTIE EN VERKOOP 
 
 
Den Diepen Boomgaard  biedt een waaier aan tewerkstellingskansen, begeleiding en opleiding aan 
medewerkers die (tijdelijk) moeilijk op de reguliere arbeidsmarkt kunnen integreren. We zijn actief in 
Grimbergen, Brussel en de omliggende gemeenten (Noordrand). 
 
Voel jij je als een vis in het water in een mensgerichte en stimulerende omgeving? Kan je vlot 
communiceren, overtuigen en weet je potentiële klanten te identificeren? Heb je bovendien zin om 
hen warm te maken om met ons samen te werken? Wil je je verkooptalent inzetten voor een sociaal 
doel? Lees dan zeker verder!  
 
Als medewerker prospectie en verkoop zorg je voor het gericht aantrekken van nieuwe klanten voor 
de verschillende diensten van Den Diepen Boomgaard en voor het ondersteunen en opleiden van 
jouw collega’s. Je rapporteert aan de directeur. 

1 JOUW OPDRACHT 
Je voert gericht prospectiecampagnes voor de verschillende diensten van Den Diepen Boomgaard 
voeding (B2B en B2C), enclave, verpakking, groenonderhoud en beleving, met de focus in de eerste 
periode op de voedingsafdelingen. 
 
Je contacteert potentiële klanten en je overtuigt hen om voor Den Diepen Boomgaard te kiezen. 
Je leidt leidinggevenden op in succesvolle prospectie en verkoop. 
Je leert de organisatie grondig kennen en houdt die kennis up to date. 
 

2 PLAATS VAN TEWERKSTELLING  
Rijkenhoekstraat 80 – 1850 Grimbergen 
Je verplaatst je vlot binnen onze regio Brussel – Mechelen en de Noordrand. 
 

3 JOUW PROFIEL  
Je handelt vanuit kansen in de markt, onderneemt actie en bent klantgericht. Je houdt hierbij steeds 
rekening met de belangen van de klant en de eigen organisatie. 
 
Je ziet nieuwe mogelijkheden voor producten, diensten en klantengroepen rekening houdend met 
de maatschappelijke ontwikkelingen. 
 
Je bent sterk in overtuigen, adviseren en weet een goede eerste indruk te maken. Je bent 
communicatief sterk en houdt ervan langdurige partnerschappen te onderhouden. 
Je hebt inzicht in de werking van de organisatie. Je ontwikkelt en verstevigt relaties binnen en buiten 
de eigen organisatie en bouwt zo actief aan een netwerk.  
Je competenties situeren zich minimum op bachelor niveau en je beschikt over minstens een drietal 
jaar ervaring in een gelijkaardige job. 
Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen. 

https://www.diepenboomgaard.be/


 

 

 

4 ONS AANBOD 
Onmiddellijke indiensttreding   
0.8VTE 
Verloning volgens barema PC 327.01 – cat3 
Hospitalisatieverzekering 
 
Maar wij bieden meer! 
Den Diepen Boomgaard is een inspirerende werkplek! Er heerst een aangename en dynamische 
werksfeer met een goede werk-privé balans: autonomie en regelmogelijkheden, sluiting tussen kerst 
en nieuwjaar, … 
 
 

5 HOE SOLLICITEREN 
 

Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Sara Heyvaert, alg. directeur, op 02 270 00 35 of via 
sara@diepenboomgaard.be. Schriftelijk solliciteren kan tot en met 28/02/2022 bij voorkeur via e-
mail. 
 

mailto:sara@diepenboomgaard.be

