
Vacature 
Vacaturedatum:  november 2018 

 
Triferto is een internationale groothandel in minerale meststoffen. Als specialist in bemesting dragen wij 
daarmee bij aan duurzame landbouw- en voedselproductie. Met moderne supply chain oplossingen streven we 
naar maximaal rendement voor onze ketenpartners. Triferto maakt, met haar 70 medewerkers,  onderdeel uit 
van het familiebedrijf Brokking, 125 jaar actief in de agrarische sector. Met haar sterke marktpositie in Noord 
West Europa en exportactiviteiten worden ruim 60 landen bediend. Triferto vervult daarmee een belangrijke 
positie binnen de supply chain van minerale meststoffen. 
 
Triferto wil voor haar ketenpartners de eerste keus zijn als het gaat om efficiënte supply chain oplossingen en 
op- en overslag mogelijkheden op maat. Triferto biedt voor elk bemestingsvraagstuk de beste oplossing. Dit 
realiseren we door te investeren in productontwikkeling en onderzoek en door deze kennis te delen met onze 
ketenpartners. Met economisch rendabele bemestingsconcepten maakt Triferto het verschil. Hiermee neemt 
Triferto haar verantwoordelijkheid voor een duurzame landbouw en voedselproductie. Meer informatie over 
Triferto is te vinden op: www.triferto.eu 
 
Voor onze vestiging te Doetinchem zoeken wij een fulltime: 

Supply Chain Medewerker 
 

Functie omschrijving 
De Supply Chain Medewerker is verantwoordelijk voor de logistieke en administratieve afwikkeling van 
inkoopcontracten en aanvoerplanning per schip en per as. Het werkgebied van Triferto is Noord-West Europa, 
de functie is internationaal en zeer dynamisch. Je maakt onderdeel uit van ons Supply Chain Team en legt 
verantwoording af aan de Contract Manager; 
 
Functie: 

 Opvolging en afwikkeling van inkoopafspraken met onze leveranciers; 

 Plannen, organiseren en coördineren van aanvoer (per schip en per as) in nauw overleg met 
leveranciers, bevrachters, transporteurs, op- en overslaglocaties en klanten; 

 Je bent ons centrale aanspreekpunt voor alle belanghebbenden in onze supply chain; 

 Je neemt deel aan het planningsoverleg met supply chain produktieplanning van onze op- en 
overslaglocaties; 

 Je houdt een digitaal schepenschrift bij, waarin alle aan- en afvoer van kunstmest per schip wordt 
vastgelegd en gevolgd; 

 
Eigenschappen die belangrijk zijn en waarin je jezelf herkent: 

 Afgeronde HBO-opleiding in supply chain management, of 

 MBO+  in supply chain management met minimaal 5 jaar ervaring en de drive om jezelf verder te 
willen ontwikkelen; 

 Ervaring in/affiniteit met de agrarische sector is een pré; 

 Hoge affiniteit met moderne ICT-tools; 

 Sterke persoonlijke communicatie skills; 

 Beheersen van meerdere vreemde talen, bij voorkeur Duits, Engels, Frans; 

 No-nonsense mentaliteit. 
 
Meer informatie of solliciteren 
Stuur uw sollicitatie aan pz@triferto.eu. Voor eventuele nadere informatie over Triferto of de functie kan je 
contact opnemen met Reitze Drewes (Contract Manager), telefoon +316 5382 4530  

Triferto B.V., Koopmanslaan 8, NL 7005 BK, Doetinchem Tel: +31 314 374000 
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