
 

 
 

   

 

GEZOCHT: 

Met een Poolse nationaliteit woonachtig in Nederland
 

VAEX groeit en daarom zijn we op zoek naar meer commerciële mankracht om deze groei 
verantwoord door te kunnen zetten. Het bedrijf kenmerkt zich al ruim 40 jaar door 
grensoverschrijdende handelsactiviteiten. Wil jij samen met ons ondernemen en pionieren 
binnen heel Europa of zelfs daarbuiten? Neem dan snel contact met ons op. 

Het betreft geen vastomlijnde vacature. Heb jij aantoonbare commerciële talenten en kennis van onze sector? Dan 
gaan wij graag met je in gesprek om te bekijken waar en op welke manier een eventuele samenwerking mogelijk 
kan zijn. Het enige wat we verlangen is een persoonlijke benadering, een tomeloze inzet en het vermogen om met 
oplossingen te komen voor onze leveranciers en klanten. ‘Nee’ verkopen we niet en ‘ja’ ligt om de hoek. Zo kun je 
samen met ons voorop blijven lopen.  

 

 WERKZAAMHEDEN 
 

 Het zelfstandig bemiddelen en begeleiden van 
handelsactiviteiten binnen een of meerdere 
productgroepen: 

Biggen 
Slachtbiggen 
Slachtzeugen 
Slachtvarkens 
(Fok)runderen 
Transport 

 

PROFIEL 
 

■ Je beheerst vloeiend zowel de Poolse als 
Nederlandse taal; 
■ Overige vreemde talen zijn een pré!  
■ Werkervaring in de agrarische sector (bij voorkeur 
levende have). 
 
 

 

WAT HEEFT VAEX TE BIEDEN? 
 

 Een dienstverband met een aantrekkelijk 
bonussysteem óf een helder geformuleerde 
commissiestructuur. Het ‘echte geld’ is te 
verdienen aan de hand van jouw eigen 
prestaties; 

 Een uitgebreid Europees netwerk waar jij uit 
naam van VAEX je naam mag gaan laten vallen; 

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

 

HET BEDRIJF 
 

Waarom relaties ons zien als dé partner in de internationale handel van biggen, varkens en runderen? 
Waarschijnlijk omdat we in de afgelopen 40 jaar hebben geleerd dat het veel meer is dan veehandel 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  

mailto:po@vaex.nl

