Junior Trader Fruit & Exotics
Ons internationale commerciële team beheert de keten van het Fruit van teler tot
consument. Wij vermarkten de producten van onze wereldwijde gevestigde telers/
partners. Onze verkoop, veelal richting de Retail en groothandel willen we
consolideren en uitbreiden met een aanstormend commercieel talent.
Aan jou de uitdaging om vanuit een door ons gezamenlijk vormgegeven verkoopstrategie
voor het marktgebied West Europa een bijdrage te leveren. Als bedrijf hebben wij een
zeer sterke focus op directe lijnen en langdurige relaties.
Functieprofiel / Job details
•
•
•
•
•
•
•

Een “vlammer” met drive en passie voor fruit;
Herkennen van klantenwensen en hier pro actief commercieel op inspelen;
Onderhouden en opbouwen van duurzame en intensieve klantenrelaties;
Het maken en begeleiden van dag en week offertes, inzetten van orders en het
bewaken van het complete in- en verkoopproces;
Je bent voortdurend op de hoogte van de dynamische marktsituatie, bent
volledig geïnformeerd over marktontwikkelingen en adviseert hierdoor je
klanten optimaal;
Samenwerken met collega's van inkoop en verkoop, en je bent in staat om mee te
denken over commerciële en strategische situaties;
Je rapporteert aan de Commercieel Manager.

Functie-eisen / Key aspects
•

Commercieel, zelfstandig en sterke affiniteit met hard-fruit, zacht-fruit,
steen-fruit en kiwi's.

Functie-eisen
•
•
•
•
•

HBO of Universitair werk- en denk niveau bij voorkeur verkregen door
commerciële opleiding;
- Ervaring met de productgroep fruit is een pre, bij voorkeur 2 jaar
werkervaring in een commerciële functie maar starters met gedegen
praktijkervaring zijn ook welkom om te reageren;
Interesse in de dynamiek en dagelijks veranderende uitdagingen binnen de
vers sector.
Sterk in het faciliteren van nieuwe en bestaande relaties en deze
onderhouden.
Je beheerst de Nederlandse, Engelse én Duitse taal, zowel mondeling als
schriftelijk, overige talen is een pre.

Competenties
•
•
•
•
•
•

Ambitieus en ondernemend;
Commercieel en communicatief vaardig;
Resultaatgericht, vasthoudend;
Teamplayer en ook zelfstandig kunnen werken;
Positief én energiek;
Zelfstarter en "het werk zien”.

Standplaats / Location
•

Het bedrijf is gevestigd in Geldermalsen op een gunstige locatie direct
naast de A15 en dicht bij de A2.

Wij bieden jou:
• Een verantwoordelijke functie vol uitdaging en afwisseling binnen een modern
bedrijf;
• Een goed salaris met doorgroei mogelijkheden;
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
• Enthousiaste en gedreven collega’s.
Ons team:
• Wil je meer weten over ons team en ons bedrijf? Kijk dan op www.tripleffruit.com.
Ben jij nu erg enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? Kom dan in actie en
reageer snel!
Stuur je CV en motivatie naar vacature@tripleffruit.com.
Voor meer informatie over deze vacature kan je terecht bij:
Nicole Kersten (06 53474085)of Jacco van Paasschen (06 86877267)
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

