
Flevotrade is een snel groeiende mondiale exporteur van een breed scala aan AGF- en 
food producten zoals uien, knoflook, friet, fruit, kip, melkpoeder, mayonaise en kaas. De 
groei wordt gerealiseerd door autonome groei met nieuwe 
producten in bestaande markten en succesvolle acquisitie. Op 
basis van ‘one-stop-shopping’ passen we continue, op basis 
van de vraag, ons productportfolio aan. Wij zoeken voor deze 
onderneming een 
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DE FUNCTIE 
Je komt het bestaande commerciële team aanvullen, versterken en ondersteunen. Geheel 
afhankelijk van de kwaliteiten die je als persoon meebrengt, krijg je de ruimte om je te 
ontwikkelen binnen de wereld van de internationale export van agrarische- en food 
producten. Je zult, samen met een collega, met name de commercieel directeur 
ondersteunen bij de behandeling, planning en adm. verwerking van inkooporders, 
exportorders en alle daarbij benodigde exportdocumenten, certificaten etc.  

 
JOUW PROFIEL 
Jouw capaciteiten er ervaringen laten een mooie balans zien tussen een goed gevoel voor 
commercie en alle skills die nodig zijn voor een ondersteunende rol bij een 
handelsonderneming. Je bent proactief, oplettend, nauwkeurig en zelfstandig. Je past qua 
persoonlijkheid bij de no-nonsens onderneming Flevotrade. Een dynamische internationaal 
gerichte handelsomgeving spreekt jou aan en past bij jou. Jouw talenten laten zich ook 
zien in creativiteit, flexibiliteit en vindingrijkheid. Je bent bedreven in het werken met 
moderne computerapplicaties. Affiniteit met de sector is een must, een specifieke sector 
gebonden opleidingsachtergrond niet. Je spreekt goed Nederlands en kunt, zakelijk, 
minimaal goed overweg met de Engelse taal. Communicatief sta jij ‘je mannetje’. Je bent 
fulltime beschikbaar en woonachtig op bereisbare afstand van Dronten of je bent genegen 
om te verhuizen. 

 
HET AANBOD 
Een functie binnen een groeiend bedrijf met veel ruimte voor ontplooiing. Enthousiaste 
kandidaten kunnen rekenen op een passend salaris en goede arbeidsvoorwaarden. 

 
BELANGSTELLING? 
Belangstelling voor deze functie? stuur dan een motivatiebrief 
en volledig C.V. naar search@management-partners.nl met 
referentie: FT/BO 02-2018. 

 
Management Partners Int., Gildenveld 16, 3892 DG Zeewolde t.a.v. Wim van den 
Noort. Voor info Tel. 036-5234900. Voor gegevens over Flevotrade kun je kijken op 
www.flevotrade.nl. Alle sollicitaties zullen vertrouwelijk worden behandeld. Acquisitie 
n.a.v. deze advertentie stellen wij niet op prijs. 


