Fresh Organic Choice
(Jr.) Product Manager
Fresh Organic Choice BV (FORC) is een snelgroeiende jonge handelsonderneming in 100% vers
gesneden biologische kruiden. FORC is onderdeel van Organto Europe, innovatieve marktleider op
het gebied van verse biologische groente en fruit. In nauwe samenwerking met kwekers uit heel
Europa is Fresh Organic Choice in staat om klanten het hele jaar door een vers assortiment van
biologische producten aan te bieden en bewuste consumenten te bedienen. Hard werken, een grote
drive, een duidelijke visie en een kwaliteitsproduct liggen ten grondslag aan de stevige groei die dit
bedrijf doormaakt. Kansen liggen voor het oprapen en dus zoekt FORC een operationeel talent met
doorgroeipotentieel.

Functie
Veelzijdige operationele rol in een sterk groeiend bedrijf.
•
•
•
•
•
•
•

Samen met het team zorg je ervoor dat het product management van biologische verse
kruiden van A tot Z soepel verloopt.
Ondersteuning van onze dagelijkse operatie op inkoop- en verkoop.
Het voorbereiden en afhandelen van orders.
Actief dagelijks contact met Europese kwekerijen en klanten.
Stroomlijnen en optimaliseren van processen.
Ondersteuning bij de implementatie en inrichting van nieuwe systemen.
Bij gelegenheid van extreme drukte bereid in te springen in de productie.

Profiel
Operationeel talent met doorgroeipotentieel
Functie-eisen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent gedreven om klanten tevreden te stellen.
Je hebt ervaring in voorbereiden en afhandelen van orders.
Je bent actiegericht; niet uitstellen maar doen.
Je bent oplossingsgericht.
Je pakt gemakkelijk de telefoon om klanten en leveranciers te spreken.
Je voelt je thuis in een kleine informele organisatie.
Je voelt een sterke motivatie om FORC samen met collega’s sterk te laten groeien.
Je wilt alles uit jezelf halen en jezelf ontwikkelen.
Hard werken en doen wat je belooft zitten in jouw DNA.
Je beheerst de Nederlandse en/of Engelse taal.

Competenties
• Flexibel
• Ondernemend
• Betrokken
• Proactief

Standplaats

Poeldijk, gemeente Westland

Aanbod
Informele werksfeer, veel verantwoordelijkheden en ruimte voor initiatief. Doorgroeimogelijkheden.
Arbeidsvoorwaarden zijn passend bij de functie. 40 uur per week.

Reageren
Fresh Organic Choice BV heeft de Werving en Selectie voor de vacature van (Jr.) Product Manager
exclusief uitbesteed aan FreshRecruitment. Voor meer informatie kun je terecht bij Hildert Delis,
telefonisch bereikbaar op +31(0)6 25289804. Sollicitaties uitsluitend via deze link Uitgebreide
informatie over de organisatie is te vinden op www.freshorganicchoice.nl
Een persoonlijkheidsvragenlijst maakt onderdeel uit van de procedure.

FreshRecruitment is specialist in Food & Agri vacatures voor Bachelors en Masters. Onze mensen zijn
vakkundige professionals die als zelfstandig ondernemer samenwerken. Wij werken met een
omvangrijke database, social media en gerichte wervingscampagnes. International recruitment met
een groot netwerk (o.a. Europa, Azië, Afrika, Zuid-Amerika) De marktgebieden zijn: Food, Agri, Retail
(FMCG/ OOH), Levensmiddelentechnologie, Food Technology, Nutrition, Biobased, Life Sciences,
Animal Scienes, Agro chemicals, Veterinaire pharma, Techniek, Horticulture, Plant Sciences, Organic
Agriculture, Sierteelt en Tuinbouw. De functiespecialisaties, zowel vaste als interim posities zijn:
General Manager(s), Directie, Sales & Marketing, Financieel, Human Resources (HRM), Operations,
Logistiek (Supply Chain), Inkoop, Buyer, Trader, Research & Development (R&D),
Voedingsmiddelentechnoloog, Nutritionist, Kwaliteit (QA / QESH), Engineering, Projectmanagement
en Procestechnologie.
Over Organto
Fresh Organic Choice is onderdeel van Organto, een innovatieve, snelgroeiende wereldwijde leverancier van vers
biologisch fruit, kruiden en groenten. Het is onze missie en ambitie om verse biologische fruit, kruiden en
groenten voor iedereen beschikbaar te maken. Trends rondom gezond eten, waaronder duurzaam biologisch
voedsel, blijven over de hele wereld groeien. We streven ernaar om toegevoegde waarde en groei stimuleren in
alle categorieën verse biologische groenten, fruit, en kruiden door middel van innovatie, creatie en marketing.
Organto is de trotse eigenaar van het merk I AM Organic®.
Samen met onze gewaardeerde strategische telers en partners in de leveringsketen controleren en bewaken we
elke stap in de leveringsketen, het leveren van kwaliteitsproducten met volledige transparantie. We gebruiken
geografisch diverse teeltregio's met als doel onze ecologische voetafdruk te minimaliseren terwijl we het hele jaar
door – de seizoenen volgend – aan de vraag van de consument kunnen voldoen. Onze teeltregio’s liggen in
verschillende landen in Europa, Noord- en Latijns-Amerika en Afrika. Momenteel verkopen we verse biologische
producten en concepten aan meer dan 100 klanten in 14 landen in Europa.
Organto is beursgenoteerd in Canada (TSX-V: OGO), de U.S.A (OTC: OGOFF) en Duitsland (FSE: OGF). We
hebben een divers team, zijn ambitieus en omarmen het gezegde 'work hard, play hard'.

