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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 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! 
 
Voorraad-/Cellenbeheerder bij TFC: wat ga je doen?  
Jij beheert de voorraad; deze tel je dagelijks en je zorgt dat dit klopt. Een belangrijke rol in het 
bedrijfsproces! Je rapporteert aan de Warehouse Manager. Je informeert productie, logistiek, verkoop 
en ontvangst over welke partijen wanneer verpakt/gepakt moeten worden. Hierbij pas je ‘first-in-first-
out’ toe. Daarnaast: 
 
- Communiceer je met inkoop/verkoop over de excessen aangaande de voorraad; 
- Bepaal je samen met de ontvangst waar binnengekomen partijen moeten worden opgeslagen; 
- Lukt het jou straks om ook met het nieuwe ERP-systeem de voorraad te beheren; 
- Zorg jij dat alle cellen schoon zijn en dat de producten veilig en netjes worden opgeslagen; 
- Maak je jaarplannen voor het schoonmaken van de cellen en verdampers; 
- Ben je oproepbaar bij calamiteiten en storingen aan ons koelsysteem (samen met collega’s, eens 

per 4 weken consultatiedienst); 
- Onderhoud je contact met onze koelcelleverancier bij storingen en calamiteiten; 
- Ben je bereid mee te helpen bij de ontvangst van producten. 
 
Wat vragen we van jou? 

Je werkt accuraat en secuur en bovendien ben je een echte aanpakker. Daarnaast: 

- Beschik je over mbo werk- en denkniveau;  
- Heb je affiniteit met en ervaring in de AGF; 

- Is ervaring met voorraadbeheer een pré; 

- Beheers je minimaal de Engelse en graag ook de Nederlandse taal; 

- Ben je goed cijfermatig onderlegd; 

- Ben je in het bezit van een heftruckcertificaat.  

Verder denk je graag mee over verbeteringen en bouw je met plezier mee aan de toekomst van TFC! 
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Wat krijg je van ons? 
- Tijdelijk dienstverband  van 7 maanden, met uitzicht op een vast dienstverband; 
- Bruto maandsalaris tussen € 2.400,-- en € 3.200,-- (afhankelijk van ervaring); 
- Vakantiegeld (8%); 
- Vakantiesaldo van 197,6 uren per kalenderjaar; 
- 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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