
  

  

 

Administratief Medewerker (fulltime) m/v 
De Brassica Groep is een 

groothandel- en productiebedrijf 

dat zich bezighoudt met de teelt, 

inkoop en afzet van 

vollegrondsgroenten. 

 

Kool, peen, spitskool, bloemkool 

en broccoli zijn onze 

hoofdproducten. Maar ook 

producten zoals uien, 

aardappelen, ijssla en 

knolselderij voeren wij in ons 

assortiment.  

 

Wij zijn gevestigd in Dirkshorn, 

centraal in een gebied waar veel 

vollegrondsgroenten geteeld 

worden. Onze producten worden 

jaarrond uit binnen- en 

buitenland, vers van de teler, 

geleverd aan ons groeiende 

klantenbestand. 

 

In verband met de groei van 

onze activiteiten, zijn wij ter 

versterking van onze 

administratie op zoek naar een 

nieuwe collega.  

 

 

Durf jij de uitdaging met ons aan en 

herken je jezelf in de vacature, laat 

ons dan weten dat jij de combinatie 

met ons wel ziet zitten. 

De functie als Administratief 

Medewerker:  

Op onze administratie met een 

aantal collega’s kun je rekenen 

op een uitdagende baan. 

Je wordt in samenwerking met je 

collega’s, verantwoordelijk voor 

de dagelijkse vastlegging van al 

onze transacties. Dit houdt in dat 

jij je dagelijks bezighoudt met de 

volgende taken:  

Het verwerken van in- en 

verkooporders in de 

orderadministratie. Het opstellen 

van afrekeningen met 

leveranciers en afnemers. De 

facturatie. Het controleren van de 

inkoopfacturen. De 

verpakkingsadministratie; 

De voorraadregistratie van zowel 

producten als fusten. De 

teeltadministratie van veldgewas 

naar eindproduct. 

Tevens ben jij aanspreekpunt 

voor je collega’s uit de diverse 

bedrijfsonderdelen.   

Kortom een zeer veelzijdige 

baan! 

 

Wat breng jij mee Administratief 

Medewerker? 

Wij zoeken een actief persoon die 

beschikt over minimaal een 

afgeronde Mbo-opleiding op 

financieel–administratief gebied. 

Je hebt enige jaren werkervaring 

in een soortgelijke functie. 

Je bent in staat je 

werkzaamheden zelfstandig af te 

handelen en in te plannen. 

Je werkt nauwkeurig, ook in de 

drukkere periodes van het jaar 

houd jij je hoofd koel. 

Je bent leergierig, neemt initiatief 

en bent assertief.  

Affiniteit met vollegronds 

groenten is een pre! 

 

Wat kunnen wij jou bieden als 

Administratief Medewerker? 

Uiteraard bieden wij een markt 

conform salaris en goede 

secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Spreekt dit jou aan en wil je 

onderdeel zijn van een groeiend 

en gezond bedrijf met veel 

ontwikkelingsmogelijkheden, 

zoals opleiding en training maar 

ook het mede vormgeven van de 

werkzaamheden, taken en 

werkwijzen?  

Solliciteer dan op deze 

advertentie via onderstaand 

mailadres of neem contact op 

voor meer informatie. 

Meer informatie:   

Bob Houtenbos (0226) 331905. 

 

Jouw sollicitatie stuur je per e-

mail voorzien van jouw motivatie 

en cv naar hr@brassicatrade.nl.  

 

Voor meer bedrijfsinformatie: 

www.brassicatrade.nl. 

 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze 

advertentie wordt niet op prijs gesteld.  

mailto:hr@brassicatrade.nl
http://www.brassicatrade.nl/

