
 

                                

Seed supply logistics officer  

Ben jij op zoek naar een uitdagende baan met veel internationale contacten, in combinatie met 
contractmanagement, lees dan snel verder. Je raakt thuis in de wereld van de internationale 
zaaizaadproductie, je beheert de contracten/condities en je zorgt voor tijdige logistieke afstemming 
en organisatie. Spreekt dit je aan en wil je jezelf ontwikkelen, dan nodigen we je uit om te reageren!  

Functie omschrijving: 

Binnen het team Seed Supply (4 medewerkers) wordt de (veld)productie en inkoop wereldwijd van 
onze zaden gepland, gecoördineerd en gecontracteerd.  Als Seed supply logistics officer ben je 
verantwoordelijk voor het begeleiden van de contracten zodat de betrouwbaarheid van tijdige 
levering van het juiste product in de juiste hoeveelheid en met de juiste kwaliteit wordt bewaakt en 

georganiseerd. Je wordt hierbij begeleid door de Seed Supply Specialist.  

Belangrijke taken zijn: 

- Het begeleiden van de contracten vanaf het moment van inzaai t/m daadwerkelijke 

levering.  
- Organiseren en verzenden van basiszaad 
- Organiseren en begeleiden van de verzending en de daarbij behorende transport en douane 

documenten 
- Spin in het web tussen afdelingen (sales, supply chain, warehouse)  
- Samenwerking met Nederlandse en internationale collega’s 

Functie eisen: 

Voor de invulling van de vacature zijn wij op zoek naar een communicatieve aanpakker die 
structuur aanbrengt en overzicht houdt over zijn/haar werk: 

 Minimaal MBO+/HBO werk en denkniveau. 

 Minimaal enige ervaring in contractbeheer, supply chain, internationale logistiek.  
 Goede vaardigheid om je werk te organiseren en om overzicht te houden 
 Ervaring met contract en orderbeheer in een ERP systeem 
 Beheersing van MS Excel op gemiddeld niveau 

 Goede sociale en communicatieve vaardigheden 
 Beheersing van de Engelse en bij voorkeur ook Duitse taal  
 Fulltime beschikbaar  

Bedrijf: 

DSV zaden Nederland B.V. is een succesvol, modern en dynamisch bedrijf. De belangrijkste 
activiteiten van DSV zaden Nederland zijn toegespitst op de veredeling, veldproductie, verwerking, 
productontwikkeling en marketing van agrarische gewassen. Met ons enthousiaste team, motiveren 
we elkaar om je te ontwikkelen en om het gezamenlijk ieder dag weer een beetje beter te doen.  

Solliciteren: 

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging als Seed supply logistics officer?  Voel jij je aangetrokken tot 
een functie waarbij je internationaal productie/inkoop contracten begeleidt, waarbij je gestructureerd 
werkt, overzicht houdt en waarin je bijdraagt aan de verdere professionalisering van ons bedrijf? 
Zoek jij een bedrijf dat groot genoeg is om je uit te dagen en te ontwikkelen, maar dat klein genoeg 
is om er echt persoonlijk toe te doen?  Mail je motivatiebrief en CV naar  silvy.beckers@dsv-zaden.nl   

Informatie: 

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Jeroen Giesen, Productie 
Manager, +31 (0)6-21887316; Website: www.dsv-zaden.nl of www.dsv-seeds.com. 

file:///C:/Users/Beckers/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/WHXCQRJC/silvy.beckers@dsv-zaden.nl
http://www.dsv-zaden.nl/
http://www.dsv-seeds.com/

