
 

 
 

   

 

VACATURE: 

 
 

VAEX zoekt een ervaren manager die continue verbeteringen kan doorvoeren en met zijn/ haar 
specialisme nog diverse reeds beoogde professionaliseringsslagen kan bewerkstelligen. Je bent een 
daadkrachtige people manager met een analytische geest en je weet van aanpakken. De focus ligt 
hierbij op groei, waarbij korte termijn acties altijd ten dienst moeten staan van een lange termijn visie. 
 

VAEX is een dynamisch en informeel bedrijf en opereert in een turbulente handelsmarkt. Het bedrijf groeit hard. In 
het geval van pieken in werkdruk met eventuele hectische situaties als resultaat weet je daarom altijd de rust te 
behouden op de diverse afdelingen. Je gaat hierbij verbindend te werk met zowel leveranciers, klanten en 
medewerkers. Je hebt de dagelijkse leiding over een team van professionals die je weet te inspireren en motiveren. 
Je draagt zorg voor een zodanige uitvoering van de services, dat deze efficiënt en op het vereiste kwalitatieve niveau 
gerealiseerd worden. De functie is fulltime (o.b.v. 40 uur). Minder uren zijn helaas niet bespreekbaar. 
 

 

 

 

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Zorgen voor een regelmatige afstemming tussen 
inkoop, verkoop, planning, facturatie en credit 
management; 

 Het inzichtelijk maken, houden en verbeteren 
van werkprocessen. Je vertaalt daarbij 
operationele plannen naar concrete acties; 

 Het scheppen van randvoorwaarden en het 
motiveren van mensen zodat beoogde 
resultaten bereikt worden; 

 Functioneel applicatiebeheerder van ons ERP 
systeem Microsoft Dynamics NAV 2017; 

 Het borgen en bewaken van een constante, 
tijdige en kwalitatieve informatiestroom richting 
leveranciers, klanten, management en directie; 

 Het effectief en efficiënt inzetten van mensen en 
middelen. Je voert daarbij 
beoordelingsgesprekken en initieert 
verbeteringen en eventuele 
investeringsprojecten; 

 Je bent lid van het MT en dient mee te kunnen 
denken in strategievorming; 

 Je rapporteert rechtstreeks aan de directie en 
fungeert als rechterhand voor de algemeen en 
commercieel directeur. 

 

PROFIEL 
 

 Minimaal een afgeronde HBO of WO opleiding 
(richting Supply Chain Management, Bedrijfskunde 
of een andere passende opleiding); 

 Minimaal 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare 
functie; 

 Je bent bedreven met het werken in ERP-systemen 
en je beheerst Microsoft Office pakketten 
waaronder Excel en Word; 

 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse 
taal (Duits is een pré); 

 Je herkent je in de volgende competenties: 
zelfstandig, (project)managementvaardigheden, 
flexibel, analytisch, probleemoplossend en  
proactief; 

 Geen 9-5 mentaliteit gezien het internationale 
handelskarakter van het bedrijf; 

 
WAT HEEFT VAEX TE BIEDEN? 
 

 Een zeer afwisselende rol waarin je echt het 
verschil kunt maken binnen en voor de organisatie; 

 Een dynamische en interessante werkomgeving 
gezien het internationale karakter van het bedrijf; 

 Een collegiale en informele werksfeer met veel 
ruimte voor eigen inzicht en verantwoordelijkheid; 

 Een goed salaris dat zeker past bij de 
verantwoordelijkheid in deze functie. 

HET BEDRIJF 
Waarom relaties ons zien als dé partner in de internationale handel van de levende have. Waarschijnlijk omdat 
we in de afgelopen 40 jaar hebben geleerd dat het veel meer is dan de handel alleen. Het is een kwestie van 
kwaliteit en expertise. Klantgerichtheid. Kennis van de markt. Oog voor dierwelzijn. En de wil om maximale 
waarde te creëren voor onze relaties, afnemers én leveranciers. Dat biedt vertrouwen. De reden dat je ons overal 
tegenkomt. In Europa, maar ook ver daarbuiten.  
 
Waar we ook komen, overal zijn we VAEX – The Livestock Traders 
 

INTERESSE IN DEZE FUNCTIE? 
Mail jouw sollicitatiebrief en C.V. naar: po@vaex.nl t.a.v. Lisanne Rouwet. Voor meer inlichtingen kun je contact 
opnemen met Lisanne Rouwet  tel. +31 (0) 486 47 22 50  
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