
Group Depre – Internationaal trader

Onze uitdaging

LenersanPoortman maakt sinds 2011 deel uit van onze divisie Trade & Storage.
Met een geschiedenis van meer dan 200 jaar heeft LenersanPoortman een
belangrijke activiteit uitgebouwd in de trading en op- en overslag in plantaardige
grondstoffen bestemd voor dieren- en humane voeding. De food-desk levert
producten voor menselijke consumptie zoals peulvruchten, bakkerijzaden,
gedroogd fruit en specerijen. De feed-desk levert grondstoffen voor diervoeding.
Expertise en ervaring hebben geleid tot een intensieve sourcing van deze
grondstoffen over de hele wereld.

Voor de Trade-afdeling zijn we op zoek naar een ervaren, ondernemende en
klantvriendelijke Trader om het team Food of Feed te versterken. Je functie
bestaat onder andere uit de volgende werkzaamheden en verantwoordelijkheden:

Het wereldwijd in- en verkopen van een aantal specifieke food gerelateerde
grondstoffen tegen de best mogelijke voorwaarden. Hiertoe onderhoud je
nauw contact met collega’s, klanten en leveranciers.

Je volgt de steeds veranderende markt voor jouw grondstoffen nauwgezet
op en speelt tijdig in op deze veranderingen.

Het assortiment dat gevoerd wordt is een mooie basis, maar je bent ook
verantwoordelijk voor ontwikkeling c.q. uitbreiding hiervan. Je hebt of
ontwikkelt hiertoe een visie en bedient deze bestaande- en nieuwe markten.

Je bent verantwoordelijk om zelfstandig een netto winst te behalen door
middel van het in- en verkopen van de producten die je in je portfolio hebt.
Je krijgt binnen de gestelde kaders veel vrijheid om te ondernemen en te
handelen.

Jouw profiel

Je hebt ervaring als internationaal trader, bij voorkeur in de Foodsector.
Pionieren zit in je bloed. Je hebt een proactieve houding in de benadering
van de markt, dit is een must voor de ontwikkeling van onze business.

Je hebt een stevige persoonlijkheid, bent stressbestendig en kunt zelfstandig
werken.

Je bent in staat op diverse niveaus te communiceren en kunt gemaakte
afspraken duidelijk verwoorden en vastleggen.

Je hebt een relevante afgeronde HBO opleiding of aantoonbaar HBO werk-
en denkniveau.

Je beheerst sterk de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
Duits en/of Frans of andere vreemde talenkennis is een pré.

Je bent bereid om meerdere keren per jaar naar het buitenland te reizen.



Ons aanbod

Een internationale afwisselende uitdagende baan.

Alle ruimte om van betekenis te zijn in je eigen vakgebied.

Een dynamische- en groeiende internationale omgeving.

Ontwikkelingsmogelijkheden en een marktconform salaris.

https://www.lenersanpoortman.com

https://groupdepre.com/
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