COMMERCIËLE
BUITENDIENST
MEDEWERKER
FULLTIME FUNCTIE
Wie zijn wij?
PPA is een modern agrarisch bemiddelingsbureau dat zich
bezighoudt met de bemiddeling, teelt en op- en overslag van alle
soorten uien en witlof. Vanuit onze vestigingen in Dronten en
Nieuwe-Tonge zijn wij actief in de agrarische sector.
Wij zijn op zoek naar commerciële medewerkers voor meerdere
regio’s in Nederland. Jouw werkgebied kan in onderling overleg
worden vastgesteld.
Wie zoeken wij?
• Je hebt een HBO werk- en denkniveau of ruime ervaring in
een vergelijkbare commerciële functie.
• Je hebt een grote affiniteit met de agrarische sector.
• Je bent een sterke bemiddelaar; dus zowel inkoper als
verkoper.
• Je bent klant- en resultaatgericht.
• Je kunt goed communiceren en eventuele problemen
oplossen en je bent stressbestendig.
• Je kunt goed zelfstandig je dag indelen en prioriteiten
stellen.
• Je wilt je graag inzetten binnen het team om collega’s en
jezelf verder te helpen.
• Je bent georganiseerd, goed met de PC en administratief zet
je de puntjes op de i.
• Je hebt kennis van uien en/of witlof (dit is een pré)
Wat omvat jouw functie?
• Je onderhoudt het hele jaar door contact met telers over de
kwaliteit en de beschikbare hoeveelheid product.
• Je bent op de hoogte van de vraag vanuit de afnemer en
onderhoud met hen contact.
• Je bemiddelt tussen teler en verwerker en brengt succesvol
vraag en aanbod bij elkaar.
• Je probeert elke vraag van de klant in te vullen binnen onze
missie en waarden.
• Je zorgt dat de producten volgens de gemaakte afspraken
van telers naar verwerker gaan. Planning samen met de
transporteur is ook jouw verantwoording.
• Je voorziet de binnendienst snel en accuraat van alle
gegevens, zodat de leveringen administratief kunnen
worden verwerkt.

Het gaat om een zelfstandige
functie met veel
verantwoordelijkheid binnen het
team Handel.
Er is ruimte om jezelf verder te
ontwikkelen.
PPA zorgt voor een goede
werkomgeving en moderne
hulpmiddelen om plezierig en
efficiënt te kunnen werken.

Denk jij de geschikte kandidaat te
zijn voor deze functie?
Stuur je CV, maar vooral je
motivatie naar arja@ppamail.nl

Wil je meer informatie over deze
functie dan kun je contact
opnemen met Arja van Strien via
0187-657100 of arja@ppamail.nl

WWW.PPAGROUP.NL

