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Stageplek bij Internationaal handelskantoor Commodities 
Allround functie: Logistiek, administratief en commercieel. 
 

 
SOORT     REGIO     VERGOEDING 
Stage     Gouda     € 300,00 per maand 
 
NIVEAU     RICHTING    PERIODE 
HBO     Commercieel    Per direct 
MBO+     Handel & Logistiek 
     International Business 

 
 

Dirkzwager Moordrecht B.V. , gevestigd in een prachtig kantoor in Moordrecht, is een 

groeiende handelsonderneming dat zich op zowel nationale- als internationale handel van agrarische 
grondstoffen richten. Elke dag worden agrarische grondstoffen verhandeld zoals; cacao bonen, cacao 
producten, koffiebonen, granen, mais, tarwe en vele anderen.   
 
In verband met de enorme internationale groei die het bedrijf momenteel doorgaat bieden wij leuke, 
uitdagende en zeer leerzame stageplekken aan. Met een klein team werken we nauw samen en 
kunnen we altijd op elkaar rekenen. Doordat wij een kleine organisatie zijn ben je bij bijna alle 
activiteiten van de BV betrokken en leer je onwijs veel in een korte tijd.  

 
Dit ga je leren.  
Jouw toekomstige stagebedrijf heeft veel internationale klanten waardoor veel van de communicatie 
in het Engels plaats vindt. Je assisteert de traders en afwikkelaars met alle back office activiteiten 
waarvoor zij je hulp goed kunnen gebruiken. Denk hierbij aan het bijhouden van internationale 
dossiers, voorraadbeheer, contractenlijsten, partijenoverzichten, opvragen van tarieven en 
organiseren van transporten (zee & weg). Het is belangrijk dat je vloeiend Engels kan spreken en 
schrijven en affiniteit hebt met transport en logistiek. In een korte tijd leer je alle facetten van de 
internationale handel.  
 

Over dit bedrijf.  
Een relatief kleine organisatie dat een groot deel van de activiteiten zoals warehousing, transport 
etc. allemaal uitbesteedt overal in de wereld. Hierdoor heb je veel contact met verschillende 
bedrijven en mede daarom ook zeer afwisselend werk. Dirkzwager Moordrecht B.V. begeeft zich in 
markten die altijd in beweging zijn, waardoor er elke dag weer nieuwe uitdagingen zijn.  
 

• Je zal samenwerken met in totaal vijf andere personen waarvan twee traders, twee 
afwikkelaars / trade assistants en één financieel medewerker. Jonge en energieke ploeg. 

• De sfeer in het bedrijf kan worden omschreven als informeel. 

• Je krijgt bij dit bedrijf goede begeleiding op HBO niveau je ontvangt een prima 
stagevergoeding.  

• Het bedrijf is te bereiken met het openbaar vervoer, dus een eigen auto is niet per se nodig.  
 

 
 
 



Dirkzwager Moordrecht B.V. 
Dorpsstraat 18, 2841BJ, Moordrecht, The Netherlands 

 

Interesse? 
Ben jij een duizendpoot en een echte aanpakker die wel oren heeft naar een uitdagende stageplek. 
Contacteer ons per mail of telefoon, maak een afspraak en stel de verdere vragen die je hebt.  
 

Met vriendelijke groet, 

Bas Overbeek 

0031-51941909 

bas@dirkzwager-moordrecht.nl 

 


