
 
TROPICAL FRUIT COMPANY 

 

Trader 
38 uur per week 

 
Over Tropical Fruit Company 
TFC handelt 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! 
 
Trader bij TFC: wat ga je doen?  
Je onderhoudt relaties met bestaande klanten en bouwt relaties op met nieuwe klanten. Met deze 
klanten voer je prijsonderhandelingen. In de behoeften van klanten vind jij commerciële kansen.  
 
Je bent voortdurend op de hoogte van de ontwikkelingen in de marktsituatie. Hoewel je het grootste 
deel van de dag met jouw eigen klanten bezig bent, heb je een nauwe relatie met je collega’s van in- 
en verkoop.   
 
Verder bouw je met plezier mee aan het verder professionaliseren van TFC! 
 
Wat vragen we van jou? 
Je stroopt graag je mouwen op en gaat altijd voor het beste resultaat! Je voelt je thuis in een 
dynamische werkomgeving en daarnaast heb je: 
 

- MBO4+ werk- en denkniveau; 
- Ten minste 2 jaar verkoopervaring in de retail; 
- Aantoonbare kennis en ervaring in de wereld van exotische groenten en fruit. 
- Beheersing van Nederlandse en Engelse taal en bij voorkeur ook de Duitse taal; 
- Uitstekende commerciële en communicatieve vaardigheden. 

 
Wat krijg je van ons? 

- Na een inwerkperiode een snelle kans/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; 
- Auto van de zaak; 
- 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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