
 
Voor onze locatie in Veghel (Nederland) en/of Wijnegem (België) zoeken wij een 

Allround medewerker backoffice m/v 

Fulltime  |  40 uur |  Vast contract na proefperiode |  Veghel of Wijnegem  |  Werken in teamverband 

 

Functieomschrijving 

Dagelijks contact onderhouden met onze leveranciers/producenten aangaande het afstemmen van hun gewenste 

afvoer van hun organische reststromen op onze planning en deze door vertalen in een planning voor de afnemers en 

transporteurs: 

✓ Onderhouden en versterken van de relaties met bestaande leveranciers en/of afnemers 

✓ Het aanbieden, verkopen en onderhouden van onze producten aan de afnemers 

✓ Registratie van in- en verkoopafspraken en transporttarieven 

✓ Het vastleggen van offertes en contractafspraken 

✓ Het genereren van de juiste wettelijke internationale documenten t.b.v. het transport 

✓ Opvolgen contracten op naleving looptijd, volumes en prijs 

✓ Het versturen van relevante productinformatie en analyses naar leveranciers en/of klanten 

✓ Algemene administratieve werkzaamheden zoals orders aanmaken, verwerken en facturatie  

Jouw profiel 

✓ Een afgeronde commerciële en/of logistieke opleiding 

✓ Goede contactuele eigenschappen, empathisch, servicegericht, “gun” factor 

✓ Werkervaring in de commerciële agri (feed of food) sector is een pré 

✓ Goede beheersing van de Nederlandse en de Franse taal (in woord en geschrift) 

✓ Beheersing van de Duitse en Engelse taal is een pré 

✓ Flexibiliteit, doorzettingsvermogen en gestructureerd kunnen werken 

✓ Goede kennis van het Microsoft Officepakket 

✓ Hoge mate van betrokkenheid, servicegerichtheid en uitstekende communicatieve vaardigheden 

Aangeboden 

✓ Bij goed functioneren zicht op een vaste aanstelling 

✓ Verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid tot een bepaald niveau 

✓ Veel ruimte voor eigen initiatief  

✓ Cultuur van een familiebedrijf, gericht op duurzaamheid, relatie en samenwerking 

✓ Een passend salaris met goede arbeidsvoorwaarden 

Solliciteren 

Schriftelijke sollicitaties met CV kunnen worden gestuurd naar: 

 
 
ORINSO Nederland BV      ORINSO NV 
Middegaal 53       Turnhoutsebaan 570 
NL - 5461 XC  Veghel      B - 2110 Wijnegem 
t.a.v. dhr. J. van Houtum     t.a.v. dhr. J. van Houtum 
E-mail  jos.van.houtum@orinso.com     E-mail  jos.van.houtum@orinso.com 
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