SLOT FRANS & CO. B.V. is een dynamisch internationaal handelsbedrijf, gevestigd in het Zeeuwse
’s-Gravenpolder. De onderneming is gespecialiseerd in de export/transito/import van agrarische en
aanverwante (food-/non-food) producten naar en uit overzeese landen en vooral actief in het Caribisch
Gebied, Midden- en Zuid-Amerika, West-Afrika, India, China en het Midden- en Verre Oosten.
Aardappelen, uien, knoflook, kool en wortelen zijn voor ons leidende producten. Het gamma
aanverwante producten breidt zich gestaag uit. Kwaliteit en service staan hoog in het vaandel. Wij
werken met een betrokken team van 11 enthousiaste medewerkers in sales, shipping en accounts.

De functie:
Vanwege de groei van onze handel in Latijns-Amerika (met een verkoopkantoor in Panama) hebben
wij plaats voor een commercieel medewerker Spaans met de ambitie om op termijn door te groeien
naar de functie van trader. Je bent een enthousiast en gedreven commercieel talent, persoons- en
resultaatgericht met een proactieve instelling. Tijdens de inwerkperiode werk je intensief samen met
een senior trader en zorgt samen met onze inkoper voor een soepele afstemming van planningen,
prijzen en offertes. Je werkt orders uit en fungeert als brug naar shipping. Je bent een teamplayer en in
staat om zelfstandig te handelen. Je hebt een gestructureerde en accurate manier van werken, bent
communicatief sterk, klantgericht en hebt een sterke drive om in teamverband “te scoren”. Je hebt
wereldwijd contact met klanten en leveranciers. In deze functie is volop ruimte voor je talent, inbreng
en persoonlijke ontwikkeling !
Gevraagd wordt:
- MBO+/HBO werk- en denkniveau verkregen door opleiding en/of werkervaring.
- Affiniteit met internationale handel en agrarische producten.
- Uitstekende communicatieve vaardigheden, flexibele werkinstelling, doorzettingsvermogen.
- Een uitstekende beheersing van de Spaanse en Engelse taal.
- Accuraatheid in het verwerken van gegevens en uitstekende computervaardigheden.
Geboden wordt:
- Verantwoordelijk, afwisselend werk met prima doorgroeimogelijkheden.
- Een functie met veel ruimte voor eigen inbreng.
- Marktconforme primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Informatie en solliciteren:
Heb je vragen over deze functie, neem dan contact op met de heer D.J. Hoogesteger (directeur), tel.
0113-311581 / 06 51 559 677. Past deze uitdaging bij jou en beschik je over het nodige talent, dan
nodigen we je graag uit om te solliciteren naar deze veelzijdige functie. Je sollicitatiebrief met
motivatie en curriculum vitae graag z.s.m. naar Slot Frans & Co. B.V., Postbus 18, 4430 AA
’s-Gravenpolder of per email naar personeelszaken@slotfrans.nl Kijk op onze website voor meer
informatie over het bedrijf en onze activiteiten - www.slotfrans.nl

