Xpol is a young and ambitious Dutch company with a unique approach and assortment.
We focus on the delivery of fresh flowers, vegetables and herbs to supermarket chains,
wholesalers and food service throughout Europe. The culture within our company is
proactive, positive, informal, professional and driven. We realise that the markets are
constantly changing and demanding high quality and sustainable improvements. We are
IFS certified and sustainability is high on the agenda. Due to our rapid growth, we are
expanding our current team in Rijsenhout, The Netherlands, looking for a colleague:

Supply chain coordinator M/F
In this role you will be the spider in the web for farmers, sales and production. You are
responsible for the proper and timely handling of the order stream from all the different
supplying countries and/or production in Rijsenhout. With your colleagues you are one team
replacing each other when needed. You are in direct contact with our global growers and
customers. Key goal and focus are to have satisfied growers, customers and colleagues.
Job description
•
•
•
•
•
•
•

Plan and communicate the order flow between customers and growers
Managing long term planning
Managing airfreight planning (short and long term)
Relation management with existing growers
Stock management for rolling orders and fixed orders
Effective and efficient communication of information to all stakeholders
Accurate data analyses and reports/advice

What do you bring?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1-2 years experience in fresh products or other perishables
Background in supply chain management or relevant field (preferred level: HBO)
Ability to multi-task with strong organization skills
Good knowledge of English; we work in a team with many foreign colleagues from
various countries
Good verbal and written communication skills
Ability to analyze data and translate them to improvements
Ability to work accurate, structured, flexible and independently
Good sense of processes and use of IT tools
Available for 32-40 hours per week, periodically in weekends

What do we offer?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A varied job with responsibility in a young and dynamic SC team
A working surrounding with nice enthusiastic colleagues and an open atmosphere
where own initiative is appreciated with room for personal growth
An introduction program and support
An interesting salary
Good secondary employment benefits
24 vacation days a year
Several yearly team activities
Occasional business travel
The possibility to start immediately

Does the above match your experience and ambitions? Then we are looking forward to
meeting you and see if you can join us!
Please send your application and motivation with your CV to: jobs@xpolplatform.com. If you
like to have further information regarding this position, then please contact Marcel Wagter
(Manager Supply Chain) on +31(0)6-53488843.
Our website shows you more about our team, our products and company philosophy.
Xpol B.V. Kruizemuntweg 27, 1435 DD Rijsenhout, The Netherlands
www.xpolplatform.com
** Acquisition in response to this ad is not appreciated

Xpol is een jong en ambitieus bedrijf dat zich richt op de levering van verse bloemen,
groenten en kruiden. Wij synchroniseren vraag en aanbod en bedienen een groot aantal
Europese supermarktketens, groothandels en het horecasegment. De markt verandert
voortdurend en vraagt hoge kwaliteit en duurzame aanpassingen. De cultuur binnen ons
bedrijf is proactief, positief, informeel, professioneel en gedreven. Xpol is IFS
gecertificeerd en duurzaamheid staat hoog op de agenda. Door onze snelle groei breiden
we ons huidige team in Rijsenhout uit en zoeken daarom een:

Supply chain coördinator M/V
In deze rol ben je de spin in het web voor kwekers, sales en productie. Je bent
verantwoordelijk voor de goede en tijdige afhandeling en begeleiding van de orders over de
hele wereld, al dan niet via de productie in Rijsenhout. Je vormt met je collega’s een team en
vervangt elkaar als dit nodig is. Je hebt regelmatig contact met kwekers en klanten in het
buitenland. Uitgangspunt is tevreden klanten, tevreden kwekers en tevreden collega’s.
De belangrijkste taken binnen deze veelzijdige functie zijn:
•
•
•
•
•
•

Plannen van de lopende lijnen en orders
Communiceren over bestellingen met kwekers, klanten en intern
Ontvangen en invoeren van bestellingen
Plannen van luchtvrachtbehoefte op korte en lange termijn
Overschotten en tekorten beheren bij rollende voorraden
Analyseren van data en voorstellen doen voor verbeteringen en oplossingen

Wat vragen we voor deze functie?
•
•
•
•
•
•
•
•

Een opleiding op HBO-niveau
Vermogen om zelfstandig te werken en een flexibele, resultaatgerichte instelling
Je werkt nauwkeurig en gestructureerd
Je kunt werken met deadlines, vooruitplannen en vooruitdenken
Je hebt een goed gevoel voor processen en het gebruik van IT tools
Je kunt je data-analyses vertalen naar concrete (verbeter-)voorstellen
Goede kennis van het Engels (veel Engelstalige collega’s, kwekers en klanten)
Enige ervaring in een vergelijkbare functie in een markt waar met verse binnenkomende
en uitgaande producten gewerkt wordt, is een pré
• Beschikbaar voor minimaal 32 uur per week

Wat bieden wij?
• Een afwisselende baan in een jonge, energieke organisatie
• Een werkomgeving met leuke, enthousiaste collega’s en een open sfeer waar eigen
initiatief op prijs gesteld wordt
• Omdat er veel niet-Nederlandstalige collega’s werken, is beheersing van het Nederlands
niet persé noodzakelijk
• Een interessant salaris
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
• 24 vakantiedagen
• Regelmatig teamactiviteiten
• Ruimte om jezelf te ontwikkelen
• De mogelijkheid om onmiddellijk te beginnen
Past deze functie bij je ervaring en ambities? Dan willen we je graag ontmoeten en kijken of
je bij onze groei- en ontwikkelingsambities past.
Stuur je gemotiveerde sollicitatie met CV naar: jobs@xpolplatform.com. Voor verdere
informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marcel Wagter (Manager Supply
Chain) op +31(0)6-53488843.
Op onze website is meer te zien over onze producten en bedrijfsfilosofie.
Xpol B.V. Kruizemuntweg 27, 1435 DD Rijsenhout | www.xpolplatform.com |

** Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld
** Acquisition in response to this ad is not appreciated

