Catz International B.V.
Blaak 22
NL-3011 TA Rotterdam
Tel. +31 10 4113440

Catz International B.V. is een dynamische, 160 jaar jonge, Nederlandse handelsorganisatie
gespecialiseerd in de internationale handel van specerijen, kruiden, zaden, kokosproducten,
gedroogde groenten, noten en zuidvruchten bestemd voor de levensmiddelenindustrie en
onderdeel van het beursgenoteerde Amsterdam Commodities N.V. (www.acomo.nl).
Wereldwijd wordt op succesvolle en toonaangevende wijze handel gedreven in meer dan 80
landen. Onder onze afnemers bevinden zich zowel kleinere als grotere verwerkers, handelaren
alsmede multinationals uit de branche.
In verband met uitbreiding van onze activiteiten willen wij in contact komen met een
enthousiaste en talentvolle HBO-er C.E. voor de vacature:

(Junior) Trader
Functieomschrijving:
Gedurende de training maak je kennis met alle facetten binnen het bedrijf en assisteer je een
Senior Trader, waar je tevens door begeleid wordt. Je werkt en luistert actief mee, verwerft op
die manier de juiste ins en outs over de interne organisatie, administratieve handelingen,
logistieke processen en de levensmiddelenindustrie. Na een gedegen opleidingstraject word je
geleidelijk meer betrokken bij de commerciële activiteiten:




Contact onderhouden en voeren van prijsonderhandelingen met (potentiële-) klanten en
leveranciers
Onderzoeken van de markt waar je verantwoordelijk voor bent
Maken en versturen van offertes

Functie-eisen:









HBO denk- en werkniveau met een commercieel, economische oriëntatie
Kennis en beheersing Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en geschrift. Het spreken
van andere talen is een pré
Bereidheid om veel te investeren in “leren” om later te kunnen oogsten
Je hebt het overzicht en vermogen om complexe handelsprocessen en technieken te vertalen
naar concrete en effectieve acties
Overtuigingskracht en gevoel voor handel
Persoonskenmerken: leergierig, analytisch, sociaal en communicatief vaardig, goed
inlevingsvermogen en beschikt over snelle en logische oordeelsvorming en geen 9-5
mentaliteit
Woonachtig in de regio Rotterdam

Aanbod:




Een afwisselende, dynamische en uitdagende functie binnen een uiterst succesvolle
onderneming en professionele organisatie
Een goed salaris en uitstekende primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Na intensieve “on the job”-training de mogelijkheid om door te groeien.

Stuur je motivatie met uitgebreid CV onder vermelding van Vacature (Junior) Trader per e-mail
naar: solliciteren@catz.nl

