
 

Logistieke aanpakker met hart voor Afrika? 

Zoek jij een baan met impact? Deel jij onze passie voor Afrika? Bij Nuts2 (www.nuts2.com) hebben we als missie om de 

armoede in Afrika te helpen verlichten door te investeren in lokale economische ontwikkeling en werkgelegenheid. We kopen 

noten van onze boerengroepen en verwerken ze in onze lokale fabrieken, waarna ze verscheept worden naar Noord Amerika, 

Europa en Azië, waar wij -in onze niche- een belangrijke speler zijn. De impact die we hebben op het leven van de lokale 

gemeenschappen is significant en we groeien! 

 
Ons team op het hoofdkantoor in Sliedrecht is klein, maar onze internationale logistieke operatie is omvangrijk met fabrieken in 
Afrika en internationale handelscontacten in Verenigde Staten, Verre Oosten en door heel Europa. Containers vol cashews en 
macadamia’s gaan per schip de wereld over. Ons logistieke team draagt zorg voor de verschepingen en veilige, tijdige levering bij 
onze klanten.  

SUPPLY CHAIN COORDINATOR (1.0 FTE) 

Als onderdeel van ons logistiek team draag je zorg voor de “on time, in full” levering van onze noten  aan onze klanten. Je werkt 
daarin nauw samen met klanten, leveranciers, opslaghuizen, expediteurs en transporteurs. 

Je werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit: 

• Afroepen en plannen van leveringen met onze leveranciers  

• Wereldwijd transport organiseren met expediteurs en rederijen 

• Documentencontrole en beheer van alle documentatie verbonden aan deze transporten. 

• Monitoren en aansturen van onze logistieke partners  

Voor deze functie verwachten dat je een MBO+/HBO werk- en denkniveau hebt met een opleiding in de richting van Logistiek en 
Supply Chain. Wij zoeken: 
 

• Iemand met passie voor logistiek en kennis van logistieke processen en termen 

• Beheersing van MS Word en Excel 

• Accurate werkhouding 

• Team speler 

• Sterke communicatieve vaardigheden per telefoon en e-mail 

• Beheersing van Engels in woord en geschrift 

• Als je ook nog redelijk Frans spreekt, vinden we dat echt een pre 
 
In ons hechte team 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. 
 
Interesse? 

 Ben je in voor een uitdaging in internationaal transport en logistiek? 

 Ben jij een aanpakker, werk je nauwgezet en ben je communicatief vaardig? 
 
Dan maak ik graag kennis met je.  
Mail me je CV en motivatie! 
 
Kees Blokland 
 
kees.blokland@nuts2.com 
 

http://www.nuts2.com/

