
Vacature 
Vacaturedatum:  mei 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 Breda zoeken wij een fulltime: 

Operations Medewerker  
 

Functie omschrijving 
De functie “Operations Medewerker” bij Triferto is een allround functie. Je verricht de volgende taken: 
 

  Laden en lossen van vrachtwagens met meststoffen 

  Opzakken, palletteren en blenden van meststoffen 

  Orde en netheid verzorgen op de locatie te Breda 

  Bestellingen van klanten klaar zetten, laden en order Pick 

  Administratie 
 
In deze functie heb je regelmatig contact met klanten, leveranciers en collega’s. Je maakt deel uit van een klein 
team op locatie Breda. Een heftruckopleiding alsmede praktische heftruckervaring is een vereiste. Het 
verwerken van orders vraagt om administratief inzicht, daarom kun je omgaan met computersystemen. De 
meststoffenhandel is onderhevig aan seizoensinvloeden, om deze reden ben je ook inzetbaar op andere 
Triferto vestigingen en heb je geen 8 tot 5 mentaliteit. Een hands-on mentaliteit met affiniteit met de 
agrarische sector is een pré. 
 
Eigenschappen die belangrijk zijn en waarin je jezelf herkent: 

  Technisch inzicht 

  Communicatief sterk en gewend om klantgericht te werken. 

  Je bent proactief, je bent een aanpakker, zelfstandig, maar functioneert ook goed in teamverband.  

  Je woont in de omgeving Breda 

 
Overige informatie 

  Full-time functie 

  Voor deze functie geldt een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket.  
 
Meer informatie 
Voor eventuele nadere informatie over Triferto of de functie kan je contact opnemen met Chief Operations 
Officer, Jan de Boer, telefoon 06-2070 5544, mail: jan.d.boer@triferto.eu  

 

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