
                                                                     

Sales van Noten & Zuidvruchten mét impact! 
 

Ons hart klopt voor Afrika, deel jij deze passie?  

Wij van Nuts2 verhandelen noten niet alleen met ons hoofd, maar vooral met ons hart. We zien het verbinden van 
markten en mensen als een kans om de armoede in Afrika op een duurzame manier te verlichten. We investeren 
als team direct in onze boerengroepen en verwerken de noten die zij produceren in onze eigen lokale fabrieken. 
Deze noten verhandelen we vervolgens op de wereldmarkt waar wij een gewaardeerde speler zijn. Op deze 
manier maken we écht het verschil op het leven van de lokale gemeenschappen, en we groeien! 

COMMERCIEEL TALENT 
 
Wij zoeken een commercieel talent die zowel zelfstandig als in teamverband goed uit de voeten kan op de nationale en 
internationale markt voor noten en zuidvruchten. In deze functie ben jij onder andere verantwoordelijk voor het zelfstandig 
aanboren, opbouwen en onderhouden van succesvolle klant- en leveranciersrelaties. Je bent een echte netwerker met oog voor 
detail, de onderneming en de mensen waarmee je zaken doet of wilt doen. 

Ons Nederlands hoofdkantoor in Sliedrecht is klein, maar onze internationale operatie is omvangrijk met fabrieken in Afrika en 

internationale handelscontacten in Verenigde Staten, Verre Oosten en door heel Europa.  Vanuit ons handelsafdeling GTA 

(www.globaltrading.nl)  leveren we aan grote verpakkers in de voedsel- en snackindustrie, voedselproducenten. We streven 

naar lange termijn relaties  met onze leveranciers en klanten: om in hun volledige behoefte te voorzien bemiddelen we dan ook 

bij aankoop bij derde partij leveranciers. 

 

Hoe ga je dat precies bereiken? 
✓ Je hebt veelvuldig klantencontact: in deze business draait het om het opbouwen en onderhouden van persoonlijke 

relaties. Je zult veel  (telefonisch) contact hebben met leveranciers en klanten met betrekking tot offertes, 
leveringsafspraken, status van lopende leveringen, maar ook disputen en klachten. 

✓ Je doet (Online) marktonderzoek om potentiele klanten te identificeren en acquisitie (oa dmv cold calls)  
✓ Je bent altijd op de hoogte van ontwikkelingen in de markt van de verschillende noten die we verhandelen. 
✓ Je pakt je verantwoordelijkheid bij het realiseren van de verkoop voor noten en zuidvruchten. 
✓ Je bent in staat om een klantgericht advies te koppelen aan het commerciële doel. 

 
Voor deze functie verwachten wij een HBO commerciële opleiding en 0-3 jaar werkervaring. Zit verkopen/handelen in jouw 
bloed, ben je analytisch en communicatief vaardig? Dan is dit een prachtige kans in de internationale handel, waarbij je alle 
facetten van het trading vak gaat ervaren. 
 

Tot slot 
In ons kleine bedrijf zetten we samen de schouders eronder. Wij verwachten van jou dus een proactieve en klantgerichte 
werkhouding en verantwoordelijkheidsgevoel om dat stapje extra te zetten als het nodig is. Je werkt nauwkeurig en uiteraard 
zijn communicatieve vaardigheden onmisbaar bij alle interne en externe contacten die je zult hebben. Onze cultuur is informeel, 
met ruimte voor initiatief en eigen inbreng. Wat we verder nog belangrijk vinden is dat je de Engelse taal goed machtig bent.  
 

Interesse? 
✓ Ben jij de verkoper met passie voor klanten en leveranciers?  
✓ Ben je in voor een uitdaging in de wereldwijde handel? 
✓ Werk jij graag in team verband aan marktuitbreiding? 

 
Dan maak ik graag kennis met je. Mail me je CV en motivatie! 
 
Kees Blokland 
Commercial Director 
keesmt@globaltrading.nl 
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