Dirkzwager Moordrecht B.V.
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 richt. In verband met de enorme internationale groei die het bedrijf momenteel
doorgaat, zijn wij op zoek naar een afwikkelaar. De focus van grondstoffen zal in jouw functie liggen
bij verschillende soft commodities; mais, tarwe, gerst, raap, granen, cacao, koffie en vele anderen.
Wij zijn voor de verdere groei van ons bedrijf op zoek naar een ambitieuze:

Afwikkelaar Commodities m/v
Administratief, Logistiek en Commercieel.
Als afwikkelaar ben je de verbindende factor tussen onze Trading desk aan de ene kant en onze
klanten, leveranciers en transporteurs aan de andere kant. Je organiseert en wikkelt transporten
(zowel truck- als containertransport) af en volgt ze nauwlettend. Je verzorgt planningen met
betrekking tot de binnenkomende en uitgaande goederen, je hebt oog voor de voorraadposities en
anticipeert op ontwikkelingen in de markt. Bovendien coördineer je een accurate afhandeling van
transportdocumentatie. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor alle administratieve
werkzaamheden zoals het maken van de contracten, facturering en het bijhouden voorraden,
contractenlijst en van de dossiers. Hierbij is het van groot belang dat je erg zorgvuldig te werk gaat.
Wij bieden een zeer veelzijdige baan binnen een nog kleine en dynamische, informele
werkomgeving. Dirkzwager Moordrecht begeeft zich in markten die altijd in beweging zijn, waardoor
er elke dag weer nieuwe uitdagingen zijn.
Door onze bescheiden omvang zul je betrokken zijn bij het grotere geheel en zullen je
werkzaamheden zeer divers zijn. Bovendien kunnen we jou de ruimte bieden om je eigen ambities te
verwezenlijken, er is dan ook zeker ruimte voor doorgroeimogelijkheden.
Wij bieden je prima primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en uiteraard zijn er mogelijkheden
voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling.
Functieprofiel en vereisten
We zoeken iemand die betrouwbaar is, professioneel, verantwoordelijk, integer, stressbestendig,
nauwkeurig en een echte aanpakker. Je bent communicatief sterk, spreekt je talen en kunt snel
schakelen. Verdere vereisten zijn:
•
•
•
•
•
•

Minimaal MBO+ werk- en denkniveau;
Werkervaring als Afwikkelaar in commodities is een pré;
Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
Beheersing van Duitse en/of Franse taal is een pré;
Fulltime beschikbaar
Goede kennis van en ervaring met MS Excel & MS Outlook

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

Wat bieden wij?
Wij bieden een zeer veelzijdige baan binnen een nog kleine en dynamische, informele
werkomgeving. Dirkzwager Moordrecht begeeft zich in markten die altijd in beweging zijn, waardoor
er elke dag weer nieuwe uitdagingen zijn.
Wij bieden je prima primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en uiteraard zijn er mogelijkheden
voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling.
Ben jij een duizendpoot en een echte aanpakker die wel oren heeft naar een uitdagende baan. Pak
de telefoon, maak een afspraak en stel de verdere vragen die je hebt.

Met vriendelijke groet,
Bas Overbeek
00316-51941909
bas@dirkzwager-moordrecht.nl
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