Xpol bestaat sinds 2010 en is een ambitieus en innovatief Nederlands bedrijf dat zich richt op
de levering van verse bloemen, groenten en kruiden. Wij geloven in Inclusive business en
werken nauw samen met onze partners in de supply chain: van wereldwijde kwekers tot een
groot aantal Europese supermarktketens, groothandels en het horecasegment. Wij
synchroniseren vraag en aanbod en onze centrale focus is tevreden consumenten en
eindgebruikers. Want als zij tevreden zijn, dan zijn onze klanten dat ook. De markt verandert
voortdurend en vraagt hoge kwaliteit en duurzame aanpassingen. Wij gaan die uitdagingen
graag aan. De cultuur binnen ons bedrijf is proactief, positief, informeel, professioneel,
gedreven en bestaat uit een internationaal team. De voertaal binnen ons bedrijf is voornamelijk
Engels. Xpol is IFS gecertificeerd en duurzaamheid staat hoog op de agenda.
Binnen ons huidige team in Rijsenhout zoeken wij een:

Network manager
Voor deze veelzijdige en uitdagende functie zijn wij op zoek naar een professional die de
inkoop weet af te stemmen op de verkoop. Je plant op korte en op lange termijn, je
onderhandelt over de voorwaarden, specificaties en prijzen. Je hebt veelvuldig contact met
kwekers in binnen- en buitenland. Af en toe bezoek je een kweker in het buitenland. Je vormt
met je collega’s een team en vervangt elkaar als dit nodig is. Uitgangspunt is tevreden
klanten, tevreden kwekers en tevreden collega’s.

De belangrijkste taken binnen deze functie zijn:
• Het ontwikkelen en managen van de lange en korte termijnplanningen van de inkoop van
bloemen, gebaseerd op de informatie die je krijgt van kwekers en (retail-)klanten
• Verantwoordelijk voor prijsaanvragen, contracten en prijsonderhandelingen met kwekers,
gebaseerd op klantspecificaties
• Het leggen van contacten en het voeren van onderhandelingen met nieuwe kwekers
• Het opbouwen en onderhouden van een goede relatie met de bestaande kwekers
• Inkoop en beheer van verpakkingen
• Effectief en efficiënt communicatiemanagement

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

1-3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie in de bloemenbranche
HBO of vergelijkbaar opleidings- en denkniveau
Flexibele teamspeler
Gewend in processen te denken en te werken
Vermogen om zelfstandig te werken en een resultaatgerichte instelling
Accurate en gestructureerde manier van werken
Ervaring met diverse computerprogramma’s
Goede communicatievaardigheden in het Nederlands en het Engels
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
• 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.
Stuur je gemotiveerde sollicitatiebrief met CV naar: jobs@xpolplatform.com.
Voor verdere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Tom Vermeer
(Algemeen Directeur) op +31(0)6-1040 1123.
Op onze website is meer te zien over onze producten, onze bedrijfsfilosofie en ons team.
Xpol B.V. Kruizemuntweg 27, 1435 DD Rijsenhout | www.xpolplatform.com |
*Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

