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 nog 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:
Het betreft hier een geheel nieuwe functie. Je bent de belangrijke logistieke spil voor onze
commerciële afdeling en hebt frequent contact met rederijen en logistieke dienstverleners. Je bent een
sterke onderhandelaar inzake tarieven, voorwaarden en logistieke oplossingen. Door je logistieke
kennis en (pro-)actief handelen lever je een grote bijdrage aan het sales team, maar je schakelt ook vlot
met de afdeling shipping en coördineert de algehele logistiek. Je volgt logistieke ontwikkelingen en
mogelijkheden op de voet en weet de logistieke vraag vanuit sales en shipping perfect af te stemmen.
Je levert daarnaast een grote bijdrage aan de verdergaande automatisering en stroomlijning van de
administratieve en logistieke processen. Je weet op een doortastende en efficiënte manier logistieke
knelpunten op te lossen en dat ook goed te communiceren.
Gevraagd wordt:
- Minimaal MBO+/HBO werk- en denkniveau.
- Bij voorkeur enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie, maar dit is geen must.
- Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift.
- Uitstekende computervaardigheden (MS-Office) en affiniteit met logistieke automatisering.
- Goede communicatieve vaardigheden, doorzettingsvermogen, stressbestendig, organisatorisch sterk.
- Uitstekende teamplayer die ook prima zelfstandig kan werken.
Geboden wordt:
- Afwisselend en verantwoordelijk werk.
- Een zelfstandige functie met veel ruimte voor eigen inbreng.
- Volop ruimte voor eigen inbreng, talent en persoonlijke ontwikkeling.
- 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

