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Excellence in sourcing organic fresh produce. 

 

 

 

 
 
 

Vacature Sales backup / orderplanner. 
 
Elke dag excellente kwaliteit in Sourcing van biologische groenten. 
 
Daniëls OFP B.V. 
Daniels OFP B.V. is sinds 2010 gespecialiseerd in de dagelijkse levering van biologische groenten aan 
de Europese pakstations en importeurs. Dit betreft zowel veldgewas, gesorteerd als verpakt 
product. Vanaf het begin van onze activiteiten is onze service er volledig op gericht om elke dag in 
de behoefte van de klant te voorzien. De klant en zijn specifieke wensen staan voor ons centraal. 
Hierbij streven wij naar langdurige relaties, met onze klanten en leveranciers. Flexibiliteit, constante 
kwaliteit, duidelijke communicatie via een vaste contactpersoon, verregaande automatisering en 
voortdurende innovatie van de informatievoorziening zijn kenmerkend voor Daniels OFP B.V. Zo 
realiseren we elke keer weer een uitstekende en efficiënte service aan onze klanten. 
 
Functieomschrijving 
In opdracht van de Sales manager verzorg je in een klein team het administratieve inkoop- en 
transporttraject van biologische groenten. Je hebt daarvoor dagelijks contact met klanten, 
biologische telers, transporteurs en pakstations (zelfstandig organiseren / plannen). Je verzorgt alle 
administratieve en logistieke activiteiten en documenten die nodig zijn voor inkoop, planning, 
kwaliteitscontrole, transport, begeleiding, levering en facturatie. Tevens zal een deel van je 
werkzaamheden bestaan in het opvolgen / verwerken van de binnengekomen vraag en aanbod op 
het Daniels Sourcing Platform / social media. 
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Profiel kandidaat 
• Affiniteit met de (biologische) AGF-Branche; 
• HBO werk- en denkniveau, onderbouwd met een afgeronde opleiding op dit niveau; 
• Flexibele, gedreven en proactieve werkinstelling (geen 9:00 tot 17:00 instelling!); 
• Zelfstandig, stressbestendig, gestructureerd, oog voor detail en secuur; 
• Mondeling en schriftelijke beheersing van Nederlands, Engels, Duits en bij voorkeur ook Frans; 
• Uitstekende communicatieve vaardigheden;  
• Goede omgang met geautomatiseerde systemen;  
• Snel kunnen “schakelen” en initiatief durven nemen; 
 
Wij bieden 
Een uitdagende functie bij een groeiende onderneming met volop mogelijkheden jezelf te 
ontwikkelen en mee te bouwen aan verdere groei van de organisatie. Initiatieven worden 
gewaardeerd en je hebt daarmee invloed op de invulling van jouw eigen functie. 
• Dienstverband voor 40 uur; 
• Marktconform salaris in overeenstemming met leeftijd en ervaring; 
• Mogelijkheid tot een vaste aanstelling bij goed functioneren. 
 
Onze websites 
www.danielsofp.eu 
www.danielssourcingplatform.eu 
www.petesorganic.eu 
 
  
Solliciteren? 
Herken je jezelf in het profiel en voldoe je aan de eisen? Stuur je sollicitatiebrief met motivatie en CV 
naar: admin@danielsofp.eu, t.a.v. Claudia Smits.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs. 
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