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Ahlmann Nederland uit Ammerzoden is een familiebedrijf en al 
meer dan 45 jaar exclusief importeur van de bekende Ahlmann 
Zwenkladers voor Nederland en België. 
Daarnaast importeren we multifunctionele Mecalac graafmachines 
en bouwen en ontwikkelen we onze eigen GreenJob maaimachines.

Wij bouwen klant specifieke machines. Elke klant heeft andere 
wensen. Samen kijken we hoe we deze wensen tot uiting kunnen 
laten komen op onze machines. Ons team bestaat uit enthousiaste 
en gedreven mensen die van uitdagingen houden en passie hebben 
voor het product.

voor het rayon Limburg en Vlaams-Brabant (gedeeltelijk) die de 
wereld kent - of wil leren kennen - waar onze multifunctionele grond-
verzetmachines gebruikt en ingezet (kunnen) worden en die goed 
aanvoelt wat onze (potentiële) afnemers nodig hebben.
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o

Spreekt deze baan je aan? 
Dan hopen we dat jij de juiste persoon bent met de juiste kwaliteiten, 

zodat we je een goed salaris kunnen bieden. 
Mail je CV naar marelke@ahlmann.nl, dan nemen we zo snel

mogelijk contact op. Je mag ook altijd binnenlopen voor
een kop koffie en een indruk van het bedrijf!

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met
Marelke van den Oord, +31 73 599 77 55.

Ahlmann Nederland uit Ammerzoden is een familiebedrijf en al 
meer dan 45 jaar 
Zwenkladers voor Nederland
Daarnaast importeren we multifunctionele Mecalac graafmachines 

VERTEGENWOORDIGER
We zijn op zoek naar een:  We zijn op zoek naar een:  

Wie zijn wij? 
Bij Ahlmann Nederland geloven we erin dat één veelzijdige machine 
het verschil kan maken op een werk. We zijn een daadkrachtige en 
dynamische onderneming met ruime ervaring in het leveren, 
onderhouden en repareren van machines voor de moderne 
aannemerij en straatmakerij, voor loonbedrijven en in de industrie.

Wat zoeken we? 
Als goede vertegenwoordiger weet u als geen ander aan welke 
eisen u dient te voldoen om deze boeiende en veelzijdige functie 
goed te kunnen vervullen. Het lijkt ons overbodig te vermelden dat 
u de contacten met onze relaties gaat onderhouden en verder 
uitbreiden, u een gezond doorzettingsvermogen en een krachtige 
persoonlijkheid hebt, flexibel, praktisch en representatief bent.
Bovendien bent u gedreven, kent de markt en vertaalt dit naar een 
goed verkoopresultaat van zowel nieuwe als gebruikte machines en 
uitrustingsstukken.

Wat bieden we? 
We bieden een afwisselende baan vol uitdagingen. Je komt op veel 
verschillende locaties, waar je contact hebt met cliënten, machinis-
ten, uitvoerders, etc. Elke dag zal er anders uitzien.


