
Wij zijn op zoek naar een fulltime Key Accountmanager Retail, word jij onze nieuwe collega?

Functie-omschrijving
• Als Key Accountmanager ben je verantwoordelijk voor onze Retail klanten in de food sector.
• Je bent pro actief, komt met vernieuwende ideeën om de categorieën verder uit te bouwen en kijkt daarbij buiten de gebaande paden.
• Je genereert nieuwe business binnen het Retail kanaal en ontwikkelt nieuwe concepten voor je accounts.
• Je onderhoudt de relatie met onze klanten op verschillende niveaus en vakdisciplines.
• Je bezoekt filialen en ondernemers van de Retail organisaties.
• Je verkoopt niet alleen een vers product maar bent ook serviceprovider in dienstverlening.
• Je zorgt voor een effectieve communicatie en samenwerking met je collega’s van verkoop, kwaliteit en het bedrijfsbureau.
• Je werkt in een compact professioneel team waar je volop betrokken bent bij alle ontwikkelingen binnen het bedrijf.
• Je rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur.

Profiel kandidaat
• Je bent een commercieel talent met ervaring in vers en de levensmiddelen sector.
• Je bent analytisch en praktisch ingesteld.
• Je hebt affiniteit met de categorie en de consumenten trends.
• Je hebt passie voor verse voeding en oog voor de ontwikkelingen hiervan.
• Je hebt begrip voor de dynamiek, zowel dagelijks als de seizoenen.
• Je kunt prima zelfstandig werken, maar je weet je in deze informele, gedreven organisatie als een echte teamspeler op te stellen.
• Je voelt je verantwoordelijk voor de familie onderneming met al haar medewerkers en waarden.
• Je bent een leider maar beschikt ook over een hands on mentaliteit.
• Je hebt een afgeronde opleiding op HBO niveau en beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift.
• Je bent bereid doormiddel van extra opleiding verder te specialiseren in een volwaardige sparring partner voor de category manager.
• Je bent woonachtig in de regio Gelderland / Brabant.

Van Poortvliet biedt
• Een uitdagende werkomgeving.
• Opleiding en doorgroei mogelijkheden.
• Een marktconform salaris en uitstekende secondaire arbeidsvoorwaarden.
• Moderne bedrijfsmiddelen die je ondersteunen bij de uitvoering van je dagelijkse werkzaamheden.
• Een open informele sfeer.
• Collega’s met passie en drive.
• No nonsens cultuur waar de klant altijd centraal staat.

Over van Poortvliet
Van Poortvliet Geleen is een begrip op het gebied van vleeswaren, salades en delicatessen. Als versspecialist leveren we een totaal pakket van specia-
liteiten aan supermarkten, slagerijen en delicatessenzaken en geven hierbij service op maat. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Wij zijn in het 
bezit van diverse certificeringen, zoals FSSC 22000, ISO 22000, BIO en het Beter Leven-keurmerk. 

Elke dag opnieuw proberen we de kwaliteit van ons bedrijf, de producten en onze service te verbeteren. Onze kwaliteitsafdeling ziet er nauw op toe dat 
alle regels worden nageleefd. Zo volgen we nauwlettend de wetgeving, voeren we interne testen uit en laten we producten onderzoeken door het labo-
ratorium. De producten die wij inkopen worden gekocht bij geselecteerde en gecertificeerde leveranciers. Werken bij Van Poortvliet betekent voor iedere 
medewerker, in welke functie dan ook, een actieve bijdrage leveren aan de organisatie, om zo de wensen van de klant te vervullen en een excellente 
prestatie te leveren. Onze bedrijfscultuur is open en informeel. 

Reageren
Interesse? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kees van Poortvliet via 046-4788400 of sollicitatie@vanpoortvliet.nl. 
De sollicitatiebrief voorzien van CV stuur je voor 20 oktober 2022 naar Van Poortvliet Geleen B.V., t.a.v. personeelszaken, Heiweg 12, 6161 DA Geleen 
of mail je naar sollicitatie@vanpoortvliet.nl          
           Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

  

KEY ACCOUNTMANAGER RETAIL (m/v)

VACATURE



Wij zijn op zoek naar een Logistiek medewerker (m/v) voor 32-40 uur per week.
Word jij onze nieuwe collega? 

Functie-omschrijving
In de functie van logistiek medewerker werk je in een geconditioneerde werkomgeving. Je zorgt er samen met je collega’s voor dat alle pro-
ducten op het juiste moment, op de juiste plek terecht komen. Je hebt elke dag te maken met nieuwe orders en andere producten waardoor 
geen dag hetzelfde is. Het betreft een 32/40-urige werkweek. De werkzaamheden vinden plaats van maandag t/m vrijdag tussen 06.00 
uur en 18.00 uur

Functie-eisen
• Je bent flexibel, zelfstandig en hebt een gezonde werklust.
• Kwaliteit bewust.
• Werkt hygiënisch.
• Goede fysieke gesteldheid.
• Beheersing van Nederlandse taal.
• Bereidt tot werken in wisselende tijden

Over van Poortvliet
Van Poortvliet Geleen is een begrip op het gebied van vleeswaren, salades en delicatessen. Als vers specialist leveren we een totaal  
pakket van specialiteiten aan supermarkten, slagerijen en delicatessenzaken en geven hierbij service op maat. Na het verwerken en  
verpakken in de productieafdeling zorgt de logistieke afdeling ervoor dat de producten zo goed en zo snel mogelijk worden afgeleverd  
bij de klant. 

De medewerkers leveren samen een actieve bijdrage aan de organisatie, om zo de wensen van onze klanten te vervullen waarbij  
kwaliteit hoog in ons vaandel staat. Onze bedrijfscultuur is open en informeel. Wij zijn in het bezit van het FSSC 22000, ISO 22000,  
BIO certificaat en het Beter Leven-keurmerk.

Reageren
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Paul Nijsten (Operationeel manager) via 046-4788400 of sollicitatie@vanpoortvliet.nl. 
De sollicitatiebrief voorzien van CV stuur je naar Van Poortvliet Geleen B.V., t.a.v. personeelszaken, Heiweg 12, 6161 DA Geleen of mail je 
naar sollicitatie@vanpoortvliet.nl

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

  

LOGISTIEK MEDEWERKER (m/v)

VACATURE



Wij zijn op zoek naar een Operator (m/v) voor 32-40 uur per week.
Word jij onze nieuwe collega? 

Functie-omschrijving
In de functie van operator snij- en verpakkingslijn werk je in een geconditioneerde werkomgeving. Je bent verantwoordelijk voor het  
verwerken van de orders volgens planning aan de geautomatiseerd snij- en verpakkingslijn. Ervaring en affiniteit met de vers branche  
is een pre. Het betreft een 32/40-urige werkweek. De werkzaamheden vinden plaats van maandag t/m vrijdag tussen 06.00 uur en  
18.00 uur.

Functie-eisen
• Je bent flexibel, zelfstandig en hebt een gezonde werklust.
• Enige ervaring als operator is een plus.
• Kwaliteit bewust.
• Werkt hygiënisch.
• Goede fysieke gesteldheid.
• Beheersing van Nederlandse taal.

Over van Poortvliet
Van Poortvliet Geleen is een begrip op het gebied van vleeswaren, salades en delicatessen. Als vers specialist leveren we een totaal  
pakket van specialiteiten aan supermarkten, slagerijen en delicatessenzaken en geven hierbij service op maat. Na het verwerken en  
verpakken in de productieafdeling zorgt de logistieke afdeling ervoor dat de producten zo goed en zo snel mogelijk worden afgeleverd  
bij de klant. 

De medewerkers leveren samen een actieve bijdrage aan de organisatie, om zo de wensen van onze klanten te vervullen waarbij  
kwaliteit hoog in ons vaandel staat. Onze bedrijfscultuur is open en informeel. Wij zijn in het bezit van het FSSC 22000, ISO 22000,  
BIO certificaat en het Beter Leven-keurmerk.

Reageren
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Paul Nijsten (Operationeel manager) via 046-4788400 of sollicitatie@vanpoortvliet.nl. 
De sollicitatiebrief voorzien van CV stuur je naar Van Poortvliet Geleen B.V., t.a.v. personeelszaken, Heiweg 12, 6161 DA Geleen of mail je 
naar sollicitatie@vanpoortvliet.nl

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

  

OPERATOR (m/v)

VACATURE



Word jij onze nieuwe collega? 

Wij zijn op zoek naar een Productie medewerker (m/v) voor 32-40 uur per week.

Functie-omschrijving
In de functie van productie medewerker in onze snij- en verpakkingsafdeling werk je in een geconditioneerde werkomgeving. 
Je werkt samen met het team aan de geautomatiseerde snij- en verpakkingslijn of zorgt ervoor dat alle producten tijdig 
worden in- of uitgepakt. Ervaring en affiniteit met de vers branche is een pre. Het betreft een 32 tot 40-urige werkweek. De 
werkzaamheden vinden plaats van maandag t/m vrijdag tussen 06.00 uur en 18.00 uur.
 
Functie-eisen
• Je bent flexibel en kunt zelfstandig werken.
• Je bent gemotiveerd, collegiaal en beschikt over een gezonde werkinstelling.
• Je bent een aantal dagen per week beschikbaar.
• Je werkt hygiënisch.
• Je beschikt over een goede fysieke gesteldheid.

Bedrijfsprofiel
Het familiebedrijf Van Poortvliet Geleen is sinds 1959 een begrip op het gebied van vleeswaren, salades en delicatessen.
Als vers specialist leveren wij een totaal pakket aan slagerijen, speciaalzaken en supermarkten en geven hierbij service op 
maat. Daarnaast hebben wij een productie afdeling, waar producten worden verwerkt en verpakt.

De logistieke afdeling zorgt ervoor, dat de producten zo goed en zo snel mogelijk worden afgeleverd bij de klant. 
Alle medewerkers leveren een actieve bijdrage aan de organisatie, om zo de wensen van de klanten te vervullen, waarbij 
kwaliteit zeer hoog in het vaandel staat. Wij zijn in het bezit van het FSSC 22000, ISO 22000, BIO certificaat en het Beter 
Leven-keurmerk.De bedrijfscultuur is open en informeel.

Reageren
Aarzel niet en neem voor meer informatie meteen contact op met Paul Nijsten, onze Operationeel manager.  
Tel.nr. 046-4788400. De sollicitatiebrief voorzien van CV stuur je naar Van Poortvliet Geleen B.V., t.a.v. personeelszaken, 
Heiweg 12, 6161 DA Geleen of mail je naar sollicitatie@vanpoortvliet.nl 

Hopelijk kunnen wij jou binnenkort verwelkomen als onze nieuwe collega!

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

  

PRODUCTIE MEDEWERKER (m/v)

VACATURE



Zoek jij een nieuwe uitdaging en wil je deel uitmaken van een vast team  
dat op elkaar kan bouwen? Wil je graag bij Van Poortvliet werken,  

maar staat er nu geen passende vacature online? 

Stuur jouw open sollicitatie en gegevens,  
dan zullen wij contact opnemen om kennis te maken.  

Wij zijn een groeiende organisatie en op zoek naar gemotiveerde mensen.

 
Bedrijfsprofiel
Het familiebedrijf Van Poortvliet Geleen is sinds 1959 een begrip op het gebied van vleeswaren, salades en delicatessen.
Als vers specialist leveren wij een totaal pakket aan slagerijen, speciaalzaken en supermarkten en geven hierbij service op 
maat. Daarnaast hebben wij een productie afdeling, waar producten worden verwerkt en verpakt.

De logistieke afdeling zorgt ervoor, dat de producten zo goed en zo snel mogelijk worden afgeleverd bij de klant. 
Alle medewerkers leveren een actieve bijdrage aan de organisatie, om zo de wensen van de klanten te vervullen, waarbij 
kwaliteit zeer hoog in het vaandel staat. Wij zijn in het bezit van het FSSC 22000, ISO 22000, BIO certificaat en het Beter 
Leven-keurmerk. De bedrijfscultuur is open en informeel.

Reageren
Aarzel niet en neem voor meer informatie meteen contact op met Paul Nijsten, onze Operationeel manager.  
Tel.nr. 046-4788400. De sollicitatiebrief voorzien van CV stuur je naar Van Poortvliet Geleen B.V., t.a.v. personeelszaken, 
Heiweg 12, 6161 DA Geleen of mail je naar sollicitatie@vanpoortvliet.nl 

Hopelijk kunnen wij jou binnenkort verwelkomen als onze nieuwe collega!

Wij zijn vers. Wij willen niet de grootste, maar de meest verse zijn. 
Neem een kijkje op onze website en lees verder hoe wij dat doen.

www.vanpoortvliet.nl

  

TALENT (m/v)

VACATURE

http://www.vanpoortvliet.nl

