
 

 

 

Commercieel verantwoordelijke 
 
Den Diepen Boomgaard  is een maatwerkbedrijf actief in de Sociale Economie en heeft als doel het 
tewerkstellen van kwetsbare medewerkers op de arbeidsmarkt.  We zijn een biologisch bedrijf waar 
mensen kunnen groeien en bloeien. We zijn vandaag reeds een succesvolle onderneming actief in bio 
pluktuinen,  biowinkel en biokeuken, groenploeg, smaakbeleving en zoveel meer.  Met het oog op 
onze verdere groei en diversificatie zijn we op zoek naar een commercieel verantwoordelijke. 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 jij nieuwe 
partners aantrekken en hen overtuigen om met ons samen te werken? Wil je je verkooptalent 
inzetten voor een sociaal doel? Lees dan zeker verder!  
 
Als commercieel verantwoordelijke zorg je niet alleen voor het aantrekken van nieuwe klanten, 
maar  zet je ook je creativiteit in om nieuwe projecten mee op te starten en uit te werken. We 
focussen ons daarbij zowel naar B2C klanten via de biowinkel en de pluktuin, als naar B2B klanten, 
voor belevingsevents, bio bedrijfsfruit, groendienst ….   
 

Jouw verantwoordelijkheden 
 
Business development van a tot z 

 Identificatie en contacteren prospecten (van a tot z) 

 Acquisitie van nieuwe klanten 

 Cross-selling bevorderen bij bestaande klanten 
 

Creëren van een interne klantgerichte cultuur 

 Je levert commerciële training aan de verschillende business unit medewerkers 

 Brainstorms begeleiden en verbetervoorstellen uitwerken 
 
Commerciële communicatie 

 Opzetten B2B campagnes 

 Actief samenwerken met de coördinator met betrekking tot PR en marketing campagnes 
 

Jouw profiel  
 

 We zijn op zoek naar een enthousiaste collega, een leidersfiguur die kan inspireren.  

 Je bent zo gepassioneerd door het commercieel denken dat je dit wil overdragen aan de 
interne medewerkers zodanig dat zij mee die klantgerichtheid zullen uitstralen.   

 Je beschikt over zowel “farmer” als “hunter” vaardigheden 

 Je bent zeer relatie gericht, je houdt ervan om verbindend te communiceren en mensgericht 
werken. Een sociale netwerker.  

https://www.diepenboomgaard.be/


 

 

 Je beschikt over een hoog empathisch vermogen, gecombineerd met een portie financieel 
gezond boerenverstand.  

 Je hebt kennis en ervaring in marketing technieken 

 Je bent nieuwsgierig en hebt geen schrik om te pionieren 

 Je wil meebouwen aan een bio wereld, war talenten kunnen groeien. 

 Ervaring en competenties zijn belangrijker dan diploma’s 

 Kennis korte keten, sociaal ondernemerschap, circulaire economie is een plus 

 Je rapporteert aan de algemene directeur 

 Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen en kan je vlot verplaatsen binnen onze 
regio Brussel – Mechelen en de Noordrand 

 

Aanbod 
 Onmiddellijke indiensttreding   

 Jobtime bespreekbaar, bij voorkeur 4/5den 

 Verloning volgens barema PC 327.01 – cat3 

 Hospitalisatieverzekering 

 Maaltijdcheques, eco-cheques 
 
 

Den Diepen Boomgaard is veel meer dan een inspirerende werkplek voor jezelf! Het is een plek waar 
iedereen het verschil maakt en mee bouwt aan een mooiere maatschappij waar je heel veel 
terugkrijgt van onze klanten, medewerkers en hun familie. Er is een heel collegiale sfeer met een 
goede werk-privé balans: veel autonomie en regelmogelijkheden, sluiting tussen kerst en nieuwjaar, 
… 
 

Enthousiast? Zin om mee te bouwen aan ons groei en bloeiverhaal? 
 

Stuur je cv en motivatiebrief naar sara@diepenboomgaard.be of bel of mail gerust voor meer info 
naar Sara Heyvaert, alg. directeur op 02/270.00.35  of sara@diepenboomgaard.be 
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