Schrijf je graag de exportstrategie uit voor je team? Ben je ambitieus en wil je groeidoelstellingen
realiseren? Ben jij tevens ook geboeid door het inzetten van de juiste fertilizers voor de globale
voedselproductie? Dan kan deze uitdaging jouw loopbaan naar een hoger plan tillen!

Triferto
Head of Export
Triferto is een internationale groothandel in minerale meststoffen. Met haar 70 medewerkers maakt
Triferto deel uit van het familiebedrijf Brokking, 125 jaar actief in de agrarische sector. Met haar sterke
marktpositie in Noordwest-Europa en de exportactiviteiten worden ruim 60 landen bediend. Er wordt
veel groei verwacht in de export en daarvoor wordt de juiste Head of Export gezocht.

Functie
Groeimotor in het exportverhaal van Triferto
•
•
•
•
•
•

Je monitort en coacht het team van 3 Exportmanagers en de 3 Back Office medewerkers.
Je stelt verkoopplannen en budget op en ontwikkelt concepten vanuit de klantbehoefte.
Je analyseert de meststoffenmarkt en de afzetmarkt op internationaal vlak en verruimt je
kennis van wet- en regelgeving met betrekking tot in- en uitvoer.
Je hebt een overzicht over de productbeschikbaarheid en je optimaliseert de verkoop en de
supply chain in functie van de omstandigheden.
Je onderhoudt de relaties met de klanten, leveranciers en logistieke partners.
Je rapporteert aan de CCO van Triferto.

Profiel
Leider en relatiebouwer
Functie-eisen
•

•
•
•

Masterdiploma bij voorkeur in een wetenschappelijke richting (bio-ingenieur, biochemie,
farmaceutische wetenschappen, etc.) of commerciële richting (TEW, handelsingenieur etc.) of
gelijkwaardig door ervaring.
Je hebt ervaring met nationale en internationale handel, bij voorkeur in de agrarische sector.
Je hebt 5 jaar relevante werkervaring.
Je spreekt vlot Nederlands en Engels.

Competenties
•
•
•
•

Je bent een gesprekspartner op verschillende niveaus en met verschillende culturen.
Je bent een teamleider met aandacht voor sfeer en onderlinge relaties.
Je bent analytisch sterk: door een doorgedreven markt- & klantenkennis weet je in te spelen
op innovaties met potentieel.
Je bent een self-starter, ambitieus en onafhankelijk.

Standplaats
2 dagen/week Gent, 10% internationaal reizen.

Aanbod
Een boeiende inhoudelijk uitdagende internationale commerciële functie in een dynamische en
professionele omgeving waar groeiplannen op lange termijn centraal staan. Je komt terecht in een
hecht no-nonsense team waar iedereen voor elkaar opkomt en de technische kennis in huis is. De
functie stelt je in staat om snel op het hoogste niveau mee te draaien in de internationale handel.
Uiteindelijk bereik je een strategische invloed op de resultaten en toekomstige successen van het
bedrijf. Bekijk alvast deze link- en voel in de tweede helft van dit bedrijfsfilmpje hoe concreet het voor
jou kan worden! https://www.youtube.com/watch?v=BTShHLWsX10

Reageren
Triferto heeft de Werving en Selectie voor de vacature Head of Export exclusief uitbesteed aan Ceres
Recruitment.
Voor meer informatie kun je terecht bij Christine Coucke, telefonisch bereikbaar op +32 (0)468
036887.
Sollicitaties via www.ceresrecruitment.be.
Een persoonlijkheidsvragenlijst maakt onderdeel uit van de procedure.

