
Voor de aansturing van onze backoffice zijn wij op zoek naar een enthousiaste en ervaren 
Manager Backoffice, die een uitdaging ziet in het verder professionaliseren en profileren 
van deze afdeling.

Manager Backoffice
fulltime

De werkzaamheden
Als Manager Backoffice ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van onze back office. Je zorgt 
hierbij voor een goede samenwerking en prettige werksfeer. Een goede profilering, prestatie en ontwikkeling van 
de afdeling staan hierbij centraal. Naast je leidinggevende taken, draag je ook je steentje bij aan de werkzaam-
heden op de afdeling. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de voortgangscontrole van de logistiek, externe 
(klant)contact en de administratie. Denk hierbij aan het zorgvuldig opstellen van offertes en calculaties, order 
intake en afhandeling. 

De Business Unit Coco Substrates houdt zich bezig met de verkoop van kokossubstraten die Van der Knaap 
Groep exporteert naar meer dan zestig landen wereldwijd. Je werkt hierbij nauw samen onze buitenlandse 
productielocaties in onder andere India, Sri Lanka en Dominicaanse Republiek en backoffices in China, USA en 
Mexico.

Kortom: een veelzijdige en verantwoordelijke functie met veel vrijheid tot invulling van de taken en de afdeling!

Wij zoeken iemand die
HBO-niveau heeft met minimaal twee jaar aantoonbare relevante werkervaring;
kennis van internationale handel en logistiek (zoals exportdocumentatie) heeft;
goede organisatorische en communicatieve vaardigheden heeft;
kennis van de sier- en groenteteelt heeft (pre);
kennis van de CRM programma’s Exact en Synergy heeft (pre);
de Nederlandse en Engelse taal beheerst, beheersing van Duits en/of Spaans is een pre.

Wat bieden wij
Een afwisselende en uitdagende functie met een salaris en arbeidsvoorwaarden die passen bij de functie. Een 
informele bedrijfscultuur met gemotiveerde collega’s en doorgroeimogelijkheden in een professionele organisatie 
waar innovatie, klantgerichtheid en collegialiteit centraal staan.

Werken bij
Van der Knaap is een groep van ondernemingen gespecialiseerd in het ontwikkelen van hoogwaardige oplos-
singen voor beworteling en groei. Van der Knaap Groep is in korte tijd uitgegroeid tot de top in de professionele 
tuinbouw, zowel nationaal als internationaal. 

Sollicitaties
Ben jij de Manager Backoffice die wij zoeken? Stuur dan jouw CV en een korte motivatie naar Nicole Koreman 
via HR@vanderknaap.info. Neem voor informatie over deze functie contact op met Olaf Meijer via telefoon-
nummer 0174-296606.

Op deze vacature en op ons selectietraject is ons privacy statement van toepassing.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt nadrukkelijk niet op prijs gesteld.
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