Oxin Growers is een relatief nieuwe naam in de AGF-sector. Oxin Growers is in 2020 ontstaan uit de fusie
tussen twee telersverenigingen, Best of Four en Van Nature en is hierdoor een belangrijke speler in deze
sector. Dagelijks zetten onze leden zich in om smaakvolle groenten en fruit van topkwaliteit te leveren. Ons
gevarieerde assortiment bestaat uit ruim 4.500 hectare glasgroenten, vollegrondsgroenten, hardfruit en
verfijnd zachtfruit.
Oxin Growers houdt van korte lijnen, staat voor persoonlijke aandacht en biedt maatwerk. Met als doel
versproducten te leveren die geteeld worden volgens de modernste technieken en de wensen van de klant.
Oxin Growers vermarkt de producten van haar leden tegen een markconforme prijs, waarbij het rendement
van de telers voorop staat.
Om het commerciële team Vollegrond, Fruit en Biologische producten te versterken zijn wij op zoek naar
een fulltime (40 uur):

Commercieel medewerker binnendienst
De voornaamste taken zijn;
voorbereiden en opstellen van afzetovereenkomsten en overige contractuele afspraken
controle op tijdige afronding van afzetovereenkomsten en vastlegging van overige afspraken
controle op juistheid van de oogstprognoses en uitvoeren normcontroles
samenstellen en verspreiden van commerciële rapportages
bijhouden van stamgegevens in de commerciële systemen
bijwonen van commerciële overlegorganen en verzorgen van verslaglegging en actielijsten
ondersteuning accountmanagers met diverse voorkomende commerciële werkzaamheden
meedenken en verdere ontwikkelen van de commerciële processen
Het profiel voor deze functie luidt;
opleiding op MBO / HBO niveau
kennis van de producten die tot het takenpakket behoren
communicatief sterk
goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
bij voorkeur ook beheersing van de Engelse en Duitse taal
Oxin Growers biedt jou:
een verantwoordelijke functie in een gelijkgestemd team met enthousiaste collega’s
goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
Ben jij de juiste persoon voor deze functie? Stuur dan jouw CV met een korte toelichting vóór 18 mei 2021
naar Hans Prins (hans@oxin-growers.nl)..
Kijk voor meer informatie over Oxin Growers op www.oxin-growers.nl of neem bij vragen over de vacature
contact op met Peter Stafleu, commercieel manager Vollegrond, Fruit en Biologische producten,
tel: 06 - 27094462.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

