
 

Sourcen van noten met 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 
bedrijf 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 
ons bedrijf groeit! Om de groei te faciliteren zijn wij op zoek 
naar een: 
 

 SOURCING SPECIALIST 

 
die zowel zelfstandig als in teamverband goed uit de voeten kan op de 
internationale markt voor cashewnoten. In deze functie ben jij onder andere 
verantwoordelijk voor het zelfstandig aanboren, opbouwen en onderhouden van 
succesvolle leveranciersrelaties. Je bent avontuurlijk ingesteld, creatief in 
handelen en gaat graag complexe uitdagingen aan om handel te ontwikkelen. Je 
geniet ervan om aan fabrieken de beste service te verlenen en met de lokale 
collega’s of partners contact te hebben. 
 

 

Hoe ga je dat precies bereiken? 

✓ Je hebt veelvuldig contact met leveranciers in Afrika, Vietnam en India en daarbij draait het om het opbouwen en 
onderhouden van persoonlijke relaties. Je hebt contact met hen over de mogelijkheden tot leveren en terugkopen, 
leveringsafspraken, status van leveringen, status van 
documenten en eventueel betalingen en je werkt 
aan het oplossen van eventuele klachten op 
product. 

✓ Je volgt de ontwikkelingen bij leveranciers waar je 
verantwoordelijk voor bent en houdt de lokale 
situatie in het betreffende land in de gaten. 

✓ Je bent altijd op de hoogte van ontwikkelingen in de 
markt van de cashewnoten die we verhandelen. 

✓ Je bent op de hoogte van de verschillende facetten 
in de supply chain en weet daar intern op te 
adviseren. 

✓ Je benut alle marktkansen met betrekking tot het 
uitbouwen van het leveranciersnetwerk optimaal. 

✓ Je bent zelfsturend en ondernemend en kan nieuwe 
leverancierskanalen zelf ontwikkelen. 

✓ Je bent in staat om een klantgericht advies te koppelen aan het commerciële doel. 

 
  



 

Voor deze functie verwachten wij dat je een HBO commerciële opleiding en 0-3 jaar relevante werkervaring hebt. Je bent goed 
in Engels en Frans in woord en geschrift, Portugees is een pré. Zit inkoop en handel 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 positieve  werkhouding en een hoog 
verantwoordelijkheidsgevoel om dat stapje extra te zetten waar 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.  
 

Interesse? 
✓ Ben jij die commerciële persoon met passie? Voor klanten en leveranciers?  
✓ Ben je in voor een uitdaging in de internationale cashew handel? 
✓ Werk jij graag in teamverband aan het ontwikkelen van handel vanuit Afrika? 

 
Dan maak ik graag kennis met je. Mail me je CV en motivatie! 
 
Ronald Zaal 
Sourcing Director 
ronaldmt@nuts2.com 


