Doens Food is een zeer succesvol en snelgroeiend bedrijf dat actief is in de handel , opslag en
verwerking van biologische granen, zaden, specerijen en superfoods. Onze producten worden gekocht
in alle uithoeken van de wereld en vinden hun weg naar klanten in Europa, Amerika en Azië. Het hele
bedrijf werkt samen als een enthousiast team van Trade, Logistiek, Kwaliteit en Finance. Binnen ons
bedrijf is niemand meer of minder dan een ander, wij geloven sterk in de kracht van een team en
resultaten boeken we samen. Als gevolg van de groeiende activiteiten zijn wij momenteel op zoek
naar verdere versterking van dit team.
We zoeken daarom een creatieve en zelfstandige

International Trader

Werkzaamheden
• Dagelijks actief met de wereldwijde inkoop en verkoop van grondstoffen
• Nauw contact onderhouden met internationale organisaties, inkooppartners en klanten
• In samenwerking met andere traders actief markten betreden en kansen benutten
• Op termijn verantwoordelijk voor de resultaten van de aan jou toegewezen
markten/gebieden
• Onderhouden van intensieve telefonische en persoonlijke contacten en uitbreiden van de
omzet met klanten en prospects in Europa
• Verzorgen en opvolgen van offertes en orders
• Bezoeken van klanten/prospects en beurzen in binnen- en buitenland
Wij vragen
• Een positieve proactieve en betrokken werkhouding
• Een stabiele persoonlijkheid, iemand die ‘iets van de wereld gezien heeft’, met gevoel voor
humor en een stevige dosis relativeringsvermogen
• Een teamplayer die sámen met de collega’s resultaten wil boeken – niet iemand die alleen
voor zichzelf speelt
• Afgeronde relevante HBO-opleiding
• Goede kennis van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en geschrift, liefst ook
Frans en Spaans, verdere talen is een pre
• Goede communicatieve en sociale vaardigheden
Wij Bieden
•
•
•
•
•
•

Een werkomgeving met een informele no-nonse cultuur, leuke enthousiaste collega’s die
op een ontspannen manier met elkaar samen werken.
Een dynamische internationaal gerichte werkomgeving
Naast hard werken is er ook tijd om samen te sporten en te feesten, uiteraard is niets
verplicht maar als het je aanspreekt kan je altijd meedoen!
Afhankelijk van je interesses en ambities kan zijn er legio mogelijkheden jezelf verder te
ontwikkelen binnen het bedrijf
Een veel leuker bedrijf dan je ooit in Sas van Gent zou verwachten!
Een marktconform salaris en secundaire voorwaarden

Wij zijn op zoek naar een collega die zich staande kan houden in een dynamische, soms hectische,
werkomgeving en op zoek is naar een functie voor de lange termijn. Lijkt dit je wat? Mail dan naar
evelien@doensfood.com.

