Ben jij de dynamische trader die wij nodig hebben?
Fulltime, Lelystad
BessTrade is een dynamisch bedrijf met een gezonde ambitie om uit te groeien tot een van de
meest toonaangevende bedrijven in de recycling sector en wil graag een bijdrage leveren aan
het milieu voor de komende generaties. Om onze groei ambities in 2021 te kunnen
verwezenlijken zijn we op zoek naar een:

(Junior) International Trader (m/v)

Taken en verantwoordelijkheden van de (junior)International Trader:
▪ Je bent verantwoordelijk voor een specifieke kunststofgroep
▪ Je bent actief op zoek naar leveranciers en afnemers en richt op deze wijze je eigen
inkoop/verkoop loop in
▪ Je geniet ervan om klantcontact om te buigen naar partnership, waarbij je enerzijds je
verantwoordelijkheid draagt voor je goals en anderzijds blijft luisteren en
meebewegen met je klant
▪ Je weet uit ervaring dat face-to-face contact absoluut nodig is om tot een partnership
te komen. Als het straks weer mag, stap je incidenteel in de auto of het vliegtuig om je
klanten te bezoeken en de relaties uit te diepen of verder op te bouwen
▪ Uiteraard behoren de logistieke afhandeling en administratieve taken ook tot de
werkzaamheden
In deze functie rapporteer je aan de eindverantwoordelijke sales
Functie eisen:
▪ Sterke communicatieve/schriftelijke vaardigheden in het Nederlands & Engels.
Overige talen zoals Duits, Spaans of Frans zijn een pre
▪ Commercialiteit; Je hebt van nature een sales DNA en de behoefte om te excelleren in
omzet en marge
▪ Creativiteit; Je bent in staat om out-of-the-box te denken en vanuit analyse en
creativiteit scherpe deals te sluiten
▪ Kwaliteitsbewaking; De geleverde goederen worden door jou van A tot Z gevolgd en
gecontroleerd
▪ Naast het opbouwen en onderhouden van partnerships onderhandel je met scherpte
zonder de continuïteit uit het oog te verliezen.
▪ Door opleiding en/of werkervaring heb je MBO+ of hbo-niveau verkregen
▪ Je woont binnen een straal van 50 km van Lelystad
Ben jij degene die ik omschrijf? Dan kijk ik met veel plezier uit naar jouw CV en motivatie. Je
mag het mailen naar anouska@besstrade.eu. Heb je vragen omtrent de functie bel gerust
naar: 0341-55777

