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Over Tropical Fruit Company 
TFC is specialist in bijna 200 verschillende soorten exotische groenten en fruit. Onze producten zijn 
afkomstig van over de hele wereld en vinden allemaal hun weg naar verschillende supermarktketens, 
speciaalzaken en groothandels in Europa, van Scandinavië tot Spanje. Productielocaties zijn te vinden 
in uiteenlopende landen als Brazilië, Colombia, Peru, Mexico, China en Vietnam.  
 
TFC is onderdeel van de BayWa Group, een van origine Duits beursgenoteerd bedrijf, dat zich 
voornamelijk bezighoudt met renewable energies (windmolens, zonnepanelen etc.).  
 
Goed om te weten: begin 2023 verhuist TFC naar Waddinxveen, naar een nieuw pand waar wij ons 
nog verder willen professionaliseren! We besteden aandacht aan digitalisering, automatisering en het 
opzetten van professionele teams. Zo is de vernieuwde versie van ons ERP-systeem (Microsoft 
Business Dynamics 2018 / NAV) volop in ontwikkeling en streven we naar een paperless 
werkomgeving. 
 
Over onze werknemers 
Bij TFC werken betrokken, ondernemende mensen die zich verantwoordelijk voelen voor wat zij doen. 
Wij zijn flexibel en loyaal; samen gaan we voor een optimale klantbeleving! 
 
“Functioneel Beheerder Plus” bij TFC: wat ga je doen?  
Je gaat je vooral verdiepen in de set up van het nieuwe ERP-systeem: hoe zijn de toekomstige 

bedrijfsprocessen hierin verwerkt? Uiteindelijk zorg je ervoor dat de systemen binnen TFC 

probleemloos draaien en vraag je je steeds af welke verbeteringsslagen gemaakt kunnen worden. 

Eenvoudige verstoringen analyseer je en los je op. Binnenkomende meldingen pak je op met jouw 

kennis over onze ontwikkelde applicaties. Je registreert de meldingen en zorgt ervoor dat oplossingen 

worden gerealiseerd – eventueel door middel van verdere software aanpassingen door onze software 

development partner. Je zorgt ervoor dat aanpassingen worden uitgerold en dat de kennis geborgd 

wordt bij de key-users, zodat dit probleem zich daarna niet nogmaals voordoet.  

Naast het ERP-systeem ben je ook het eerste aanspreekpunt voor alle software technische 

vraagstukken rondom de scanning (NAV Anywhere), het labelprinten (Bartender) en de EDI-

berichtuitwisseling met onze klanten. 

Zodra dit allemaal naar wens loopt, ga je ons helpen met de aansturing van onze automatische label 

systemen en met de koppeling aan de lopende banden die zorgen voor een steeds verdergaande 

automatisering van de interne logistiek. 

 

Hiernaast ga je je bezighouden met het opzetten van BI-tools (rapportages, dashboards etc.), zodat 

iedereen steeds voorzien is van de benodigde stuurinformatie. 

Zijn er vragen over de systemen? Jij hebt alle antwoorden, want jij weet precies hoe alles werkt. 
 
Verder bouw je met plezier mee aan het verder professionaliseren van TFC! 
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Wat vragen we van jou? 
Jij hebt MBO4+ werk- en denkniveau en bij voorkeur een diploma in de richting ICT. Je stroopt graag 
je mouwen op en vindt het leuk om ergens aan te ‘bouwen’. Daarnaast: 

- Heb je een ERP-achtergrond en het liefst Microsoft Navision of Business Central kennis; 
- Heb je affiniteit met ons type organisatie (mkb in de AGF);  
- Je vindt het leuk om business analyses te maken; 
- Kun je goed verbanden leggen, oorzaken van problemen deduceren en procesgericht 

(mee)denken; 
- Ben je bekend met de processen voor gebruikersondersteuning en bedrijfsinformatiebeheer; 
- Beschik je over voldoende sociale en communicatieve vaardigheden om jouw faciliterende rol 

goed te kunnen uitoefenen; 
- Voel je je thuis in een dynamische werkomgeving. 

 
Wat krijg je van ons? 

- Tijdelijk dienstverband van 7 maanden, met uitzicht op een vast dienstverband; 
- Een marktconform salaris, afhankelijk van kennis en ervaring; 
- Vakantiegeld (8%); 
- Vakantiesaldo van 197,6 uren per kalenderjaar, gebaseerd op een 38-urige werkweek; 
- Reiskostenvergoeding van € 0,19 cent per kilometer (maximaal € 95,-- per maand); 
- Pensioenopbouw. 

 
Wil je bij ons werken? 
Solliciteer met je cv én motivatiebrief via careers@tfc-holland.nl. Heb je vragen? Neem dan contact op 
met Nadine Rikers, HR-Manager (06-51630722). 
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