
Werk jij graag in een dynamische, afwisselende omgeving? Dan zijn wij op zoek naar 
jou voor de vacature van een full time commercieel logistiek medewerker in Moerdijk

Van de Reijt Meststoffen een gerenommeerde groothandel in meststoffen en BTM, een op- en 
overslagbedrijf voor meststoffen in Moerdijk, zijn vanwege groei op zoek naar een combinatie
functie van commerciële binnendienst en logistiek administratief medewerker.

Samenwerken, klantgerichtheid, communiceren en flexibiliteit. Dat zijn vaardigheden die je nodig 
hebt, om bij ons te kunnen werken. Verder hou je van aanpakken en van de uitdagingen in de
dynamische wereld van de logistieke dienstverlening en commerciële binnendienst. 

Taken en verantwoordelijkheden
Je helpt klanten en chauffeurs bij de administratieve afhandeling van orders en leveringen,
verwerkt alle goederenstromen in het systeem en verzorgt de nodige documenten. 
Samen met je collega’s zorg je voor een goede planning van de productie, aan- en afvoer.
In de commerciële binnendienst zorg je voor de klant in de vorm van order intake en -afhandeling.

Profiel
Flexibel en allround inzetbaar, accuraat, teamspeler en klantgericht.

Opleiding
Je hebt een MBO werk- en denkniveau. 
Je bent communicatief vaardig en spreekt vloeiend Nederlands.
Goede kennis van de Engelse en een basiskennis van de Duitse taal.
Kennis van logistieke en commerciële processen bij voorkeur in de bulksector is een pré.

Wij bieden
Wij zijn een echt familiebedrijf. Mensen staan binnen ons bedrijf voor elkaar klaar en werken
respectvol samen. Privé en werk gaan bij ons op een leuke manier hand in hand. 
Een marktconform salaris, goede pensioenregeling, reiskostenvergoeding, een no nonsense
werksfeer met uitzicht op een vast contract.
Meer info over van de Reijt Meststoffen B.V. kun je vinden via: www.vdreijtfert.nl 
Interesse?  Stuur dan jouw sollicitatiebrief en CV naar Coert Rasenberg: Coert@VdReijtFert.nl 

Wij zijn ook op zoek naar een projectmanager in Moerdijk.
Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging?

De projectmanager is als ‘spin in het web’ verantwoordelijk voor de diverse projecten binnen het 
bedrijf met productmanagement en procesmanagement als belangrijkste deelgebieden.
Heb jij een “groene” opleiding(bijv. HAS) of “grijze” opleiding (HBO bedrijfseconomie/bedrijfskunde) 
met een “groene” achtergrond als een sterke pre. Ben jij geïnteresseerd? Stuur dan jouw sollicitatie-
brief en CV naar Coert Rasenberg: Coert@VdReijtFert.nl


