ForFarmers
Commercieel Medewerker Binnendienst
Kun je goed plannen en heb je affiniteit met de agrarische sector? Ben jij een relatiebouwer met
commercieel gevoel en organisatietalent? Wil jij een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de
veehouderij? Reageer dan op deze afwisselende job!
ForFarmers is een internationaal opererende onderneming die complete voeroplossingen biedt voor de
(biologische) veehouderij. ForFarmers zet zich in “For the Future of Farming”; voor de continuïteit van
het boerenbedrijf en voor een financieel gezonde agrarische sector die nog vele generaties een
duurzame rol zal spelen in de maatschappij. Door intensief met klanten en ketenpartners samen te
werken biedt ForFarmers hen concreet resultaat: een beter rendement, een gezondere veestapel ,
innovatieve en duurzame concepten en een hogere efficiëntie. Met een afzet van circa 10 miljoen ton
diervoeders op jaarbasis is ForFarmers marktleider in Europa. De onderneming is actief in Nederland,
België, Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk en heeft circa 2.500 medewerkers in dienst.
Agrarische bedrijven mengen in toenemende mate zelf ‘co-producten’ in het voer voor hun dieren. Dit
zijn producten die vrijkomen bij de productie van humane voeding, zoals wei, tarwezetmeel, bierborstel,
aardappelstoomschillen en bevatten hoogwaardige voedingsstoffen. ForFarmers levert de co-producten
aan haar klanten via het team DML (Dry, Moist, Liquid) en draagt daarmee direct bij aan de
verduurzaming van de veehouderij door het sluiten van de kringloop. Het team bestaat uit 3 DMLspecialisten en 5 Commercieel Medewerkers Binnendienst. Door interne doorgroei binnen ForFarmers is
deze functie vrijgekomen. Samen met je collega’s zorg je dat co-producten tijdig worden opgehaald bij
de leveranciers en door de transporteurs wordt afgeleverd bij de veehouders. Het aanbod kan sterk
fluctueren, dus geen dag is hetzelfde!

Functie
Afwisselende baan gericht op efficiënte afhandeling van leveringen aan veehouders
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ondersteunen van het commerciële team bij de verkoop van co-producten. Samen zorg je voor
een goede balans tussen optimaal beleveren van de klanten en een zo hoog mogelijke marge.
Onderhouden van contact met transporteurs, leveranciers en veehouders zodat het logistieke
proces optimaal verloopt.
Bewaken van aanbod- en vraagzijde en tijdig aangeven wanneer onbalans ontstaat.
Bijdrage aan een accurate administratieve verwerking door orders volledig en correct aan te
leveren bij de goederenadministratie.
Zorg dragen dat verplichtingen richting leveranciers correct en volledig worden uitgevoerd.
Verzamelen van marktinformatie en de interne organisatie hierover informeren.
Afwikkelen van klachten en deelnemen aan uiteenlopende projecten.
Samen met je collega’s zorg je voor telefonische bereikbaarheid, ook buiten kantooruren.
Je draagt in sterke mate bij aan hergebruik van co-producten t.b.v. dierlijke voeding. Dat
verbetert de CO2 footprint aanzienlijk. Op die manier levert de veehouderij een belangrijke
bijdrage aan duurzaamheid.
Je rapporteert aan de Manager Total Feed Varkens & Herkauwers.

Profiel
Commercieel organisatietalent die affiniteit heeft met de agrarische sector
Functie-eisen
•
•
•
•

MBO4 met HBO niveau of HBO werk- en denkniveau.
Zowel starters als kandidaten met relevante werkervaring zijn welkom voor deze functie.
Affiniteit met de agrarische sector.
Goede beheersing van de Nederlandse taal. Daarnaast ook spreekvaardig in de Duitse en
Engelse taal.

Competenties
•
•
•
•
•
•

Klantvriendelijk en positief ingesteld.
Commercieel gedreven en resultaatgericht.
Goede planning- en communicatieve vaardigheden.
Teamspeler en organisatorisch sterk.
Overzicht behouden, ook onder druk.
Relatiebouwer en netwerker.

Standplaats
Heijen, deels thuiswerken is mogelijk.

Aanbod
Werken bij ForFarmers is werken in een ambitieuze organisatie met betrokken collega's die zich met hart
en ziel inzetten 'For the Future of Farming'. Maar het is ook: werken in een informele sfeer met ruimte
voor gezelligheid en humor, met aandacht voor elkaar en voor de wereld om ons heen. Via de
ForFarmers Academies worden een scala aan opleidingen aangeboden waarmee je jouw talenten
optimaal kunt ontplooien. Of je nu net van school komt of al een carrière hebt doorlopen, ontwikkeling
staat altijd centraal. Uiteraard biedt ForFarmers een uitstekend salaris dat past bij je functieniveau en
een prima pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.

Reageren
Ben je geïnteresseerd? Solliciteer dan via www.ceresrecruitment.nl. Voor meer informatie kun je terecht
bij Anouk Bom, telefonisch bereikbaar op 06 51 614 901. Uitgebreide informatie over de organisatie is te
vinden op www.forfarmers.nl. ForFarmers heeft de werving en selectie voor de vacature Commercieel
Medewerker Binnendienst uitbesteed aan CeresRecruitment. Een persoonlijkheidsvragenlijst maakt
onderdeel uit van de procedure.

