Kaap Agri het ten doel om welvaart vir al sy belanghebbers te skep.
Kaap Agri is ’n gevestigde landboudienstegroep wat as publieke maatskappy sake doen met
meer as honderd bedieningspunte wat regoor die Wes-Kaap, Noord-Kaap, Mpumalanga, Limpopo
asook Namibië strek. Met die hoofkantoor te Malmesbury, verskaf Kaap Agri ’n verskeidenheid van
produkte en dienste aan ’n diverse kliëntebasis wat landbouprodusente, -besighede en die algemene publiek insluit.
Die volgende poste bestaan tans by die onderskeie bedryfspunte in Stellenbosch.

Onderdele Klerk
Aansoekers vir hierdie pos moet verkieslik rekenaarvaardig wees en oor ’n tegniese skoolkwalifikasie, ’n kode
B-rybewys en bewese ondervinding in die verkope en administrasie van onderdele beskik. Die handhawing van goeie
kliënteverhoudings met kennis van veral trekker-, stroper-, baler- en spuitpomponderdele sal voordelig wees.
Verantwoordelikhede behels hoofsaaklik: • voorraadbestellings van onderdele • direkte bestellings en eise
• voorraadkontrole • ontvangs van voorraad • kliëntediens en hantering van navrae • uitreiking van kwotasies
• administrasie van werkkaarte vir waarborgeise • verlening van hulp met administrasie in die afwesigheid van die
Administratiewe Klerk • verwante ad hoc take.
Belangstellendes kan die Onderdele Kontroleur, mnr Gerhard van Wyk by 021 883 3114 vir
meer besonderhede skakel. Om aansoek te doen, stuur asseblief ’n volledige CV per e-pos na
gerhard.vanwyk@kaapagri.co.za of faks 021 883 8423.

Senior Winkelassistent
’n Vriendelike en hulpvaardige persoon met ’n Graad 12-kwalifikasie sal ideaal wees om verantwoordelikheid te neem
vir: • kliëntebediening • voorraadontvangs • kontrolering en merk van voorraad • verfvermenging • rakversorging
(wat die netheid en pak van rakke volgens die neergelegde riglyne insluit) • verwante ad hoc take.
Basiese rekenaarvaardigheid en/of verkoopsondervinding is vereistes, terwyl goeie produkkennis (veral ten opsigte
van verf) ’n aansoek sal versterk. ’n Hoë premie sal geplaas word op ‘n kandidaat met sterk persoonlike eienskappe en
wie goeie menseverhoudinge kan handhaaf ten einde die Agrimark se kliëntediens te bevorder.
Belangstellendes kan die Bestuurder: Agrimark, mnr Johan van Rensburg by 021 887 2834 vir
meer besonderhede skakel. Om aansoek te doen, stuur asseblief ’n volledige CV per e-pos na
johan.vrensburg@kaapagri.co.za of per faks 021 883 2812.
Bo en behalwe uitstekende loopbaangeleenthede, bied Kaap Agri markverwante vergoedingspakkette wat
byvoordele insluit.
Sluitingsdatum: xx 2011
Indien u nie binne vier weke ná die sluitingsdatum van ons verneem het
nie, kan u aanneem dat u aansoek onsuksesvol was. Kaap Agri
onderskryf die beginsels van Gelyke Indiensneming en
behou die reg voor om nie ’n pos te vul nie.
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Kaap Agri het ten doel om welvaart vir al sy belanghebbers te skep.
Kaap Agri is ’n gevestigde landboudienstegroep wat as publieke maatskappy sake doen met
meer as honderd bedieningspunte wat regoor die Wes-Kaap, Noord-Kaap, Mpumalanga, Limpopo
asook Namibië strek. Met die hoofkantoor te Malmesbury, verskaf Kaap Agri ’n verskeidenheid van
produkte en dienste aan ’n diverse kliëntebasis wat landbouprodusente, -besighede en die algemene publiek insluit.
Die volgende poste bestaan tans by die onderskeie bedryfspunte in Stellenbosch.

Onderdele Klerk

Meganisasie

Aansoekers vir hierdie pos moet verkieslik rekenaarvaardig wees en oor ’n tegniese skoolkwalifikasie, ’n kode
B-rybewys en bewese ondervinding in die verkope en administrasie van onderdele beskik. Die handhawing van goeie
kliënteverhoudings met kennis van veral trekker-, stroper-, baler- en spuitpomponderdele sal voordelig wees.
Verantwoordelikhede behels hoofsaaklik: • voorraadbestellings van onderdele • direkte bestellings en eise
• voorraadkontrole • ontvangs van voorraad • kliëntediens en hantering van navrae • uitreiking van kwotasies
• administrasie van werkkaarte vir waarborgeise • verlening van hulp met administrasie in die afwesigheid van die
Administratiewe Klerk • verwante ad hoc take.
Belangstellendes kan die Onderdele Kontroleur, mnr Gerhard van Wyk by 021 883 3114 vir
meer besonderhede skakel. Om aansoek te doen, stuur asseblief ’n volledige CV per e-pos na
gerhard.vanwyk@kaapagri.co.za of faks 021 883 8423.

Senior Winkelassistent

Agrimark

’n Vriendelike en hulpvaardige persoon met ’n Graad 12-kwalifikasie sal ideaal wees om verantwoordelikheid te neem
vir: • kliëntebediening • voorraadontvangs • kontrolering en merk van voorraad • verfvermenging • rakversorging
(wat die netheid en pak van rakke volgens die neergelegde riglyne insluit) • verwante ad hoc take.
Basiese rekenaarvaardigheid en/of verkoopsondervinding is vereistes, terwyl goeie produkkennis (veral ten opsigte
van verf) ’n aansoek sal versterk. ’n Hoë premie sal geplaas word op ‘n kandidaat met sterk persoonlike eienskappe en
wie goeie menseverhoudinge kan handhaaf ten einde die Agrimark se kliëntediens te bevorder.
Belangstellendes kan die Bestuurder: Agrimark, mnr Johan van Rensburg by 021 887 2834 vir
meer besonderhede skakel. Om aansoek te doen, stuur asseblief ’n volledige CV per e-pos na
johan.vrensburg@kaapagri.co.za of per faks 021 883 2812.
Bo en behalwe uitstekende loopbaangeleenthede, bied Kaap Agri markverwante vergoedingspakkette wat
byvoordele insluit.
Sluitingsdatum: xx 2011
Indien u nie binne vier weke ná die sluitingsdatum van ons verneem het nie, kan
u aanneem dat u aansoek onsuksesvol was. Kaap Agri onderskryf die
beginsels van Gelyke Indiensneming en behou die reg
voor om nie ’n pos te vul nie.

www.kaapagri.co.za

Kaap Agri het ten doel om welvaart vir al sy belanghebbers te skep.
Kaap Agri is ’n gevestigde landboudienstegroep wat as publieke maatskappy sake doen met
meer as honderd bedieningspunte wat regoor die Wes-Kaap, Noord-Kaap, Mpumalanga, Limpopo
asook Namibië strek. Met die hoofkantoor te Malmesbury, verskaf Kaap Agri ’n verskeidenheid van
produkte en dienste aan ’n diverse kliëntebasis wat landbouprodusente, -besighede en die algemene publiek insluit.
Die volgende poste bestaan tans by die onderskeie bedryfspunte in Stellenbosch.

Onderdele Klerk

Meganisasie

Aansoekers vir hierdie pos moet verkieslik rekenaarvaardig wees en oor ’n tegniese skoolkwalifikasie, ’n kode
B-rybewys en bewese ondervinding in die verkope en administrasie van onderdele beskik. Die handhawing van goeie
kliënteverhoudings met kennis van veral trekker-, stroper-, baler- en spuitpomponderdele sal voordelig wees.
Verantwoordelikhede behels hoofsaaklik: • voorraadbestellings van onderdele • direkte bestellings en eise
• voorraadkontrole • ontvangs van voorraad • kliëntediens en hantering van navrae • uitreiking van kwotasies
• administrasie van werkkaarte vir waarborgeise • verlening van hulp met administrasie in die afwesigheid van die
Administratiewe Klerk • verwante ad hoc take.
Belangstellendes kan die Onderdele Kontroleur, mnr Gerhard van Wyk by 021 883 3114 vir
meer besonderhede skakel. Om aansoek te doen, stuur asseblief ’n volledige CV per e-pos na
gerhard.vanwyk@kaapagri.co.za of faks 021 883 8423.

Senior Winkelassistent

Agrimark

’n Vriendelike en hulpvaardige persoon met ’n Graad 12-kwalifikasie sal ideaal wees om verantwoordelikheid te neem
vir: • kliëntebediening • voorraadontvangs • kontrolering en merk van voorraad • verfvermenging • rakversorging
(wat die netheid en pak van rakke volgens die neergelegde riglyne insluit) • verwante ad hoc take.
Basiese rekenaarvaardigheid en/of verkoopsondervinding is vereistes, terwyl goeie produkkennis (veral ten opsigte
van verf) ’n aansoek sal versterk. ’n Hoë premie sal geplaas word op ‘n kandidaat met sterk persoonlike eienskappe en
wie goeie menseverhoudinge kan handhaaf ten einde die Agrimark se kliëntediens te bevorder.
Belangstellendes kan die Bestuurder: Agrimark, mnr Johan van Rensburg by 021 887 2834 vir
meer besonderhede skakel. Om aansoek te doen, stuur asseblief ’n volledige CV per e-pos na
johan.vrensburg@kaapagri.co.za of per faks 021 883 2812.
Bo en behalwe uitstekende loopbaangeleenthede, bied Kaap Agri markverwante vergoedingspakkette wat
byvoordele insluit.
Sluitingsdatum: xx 2011
Indien u nie binne vier weke ná die sluitingsdatum van ons verneem het nie, kan u
aanneem dat u aansoek onsuksesvol was. Kaap Agri onderskryf die beginsels
van Gelyke Indiensneming en behou die reg voor om nie ’n
pos te vul nie.
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