Trainee trader (M/V)
Company profile:
Our client is a leading supply chain manager in agricultural materials for the feed-, food and fuel industry. Focus is selling
grains, soya and co-products to the European compound feed industry. The food, crush, aqua, fuel and starch industry are
also amongst our client base. They have two offices in Holland , Amsterdam and Rotterdam.
Our client is working in an international environment. The commodities are bought and distributed in many countries inand outside Europe. Our client have offices in whole Europe and India to be the supply chain company with a strong
customer focus. On annual basis, BAST trades around 32 million metric tons of agricultural materials.
Op zoek:
naar een afgestudeerde WO-er met een commercieel economische oriëntatie, die binnen de eigen organisatie zal worden
opgeleid tot junior-trader; het uiteindelijke doel is doorgroei tot senior trader respectievelijk trading manager.
In eerste instantie maak je kennis met alle ins en outs binnen de organisatie, waaronder ook de contractafwikkeling en de
financiële administratie. Je leert en werkt tegelijkertijd actief mee op diverse afdelingen en verwerft op die manier kennis
over en inzicht in zowel de interne organisatie, administratieve handelingen, logistieke processen alsook de grondstoffen
markten. Na een gedegen inwerkperiode wordt je, afhankelijk van de snelheid waarmee jij de zaken oppakt, geleidelijk
meer betrokken bij de commerciële activiteiten. Gedurende het gehele opleidingstraject word je begeleid door een
ervaren medewerker.

Zij vragen:
• een afgeronde WO opleiding met een commercieel economische oriëntatie;
• enige jaren (werk/stage) ervaring, bij voorkeur in een trading en/of handelsomgeving;
• iemand die weet wat het vak van trader inhoudt;
• kennis van zaken m.b.t. te hanteren handelstechnieken;
• de bereidheid om te investeren in 'leren' om later te kunnen oogsten;
• het overzicht en vermogen om complexe handelsprocessen en technieken te vertalen naar concrete en effectieve acties;
• beheersing van de Engelse taal; het spreken van meerdere talen is een pré;
• analytisch vermogen en een snelle en logische oordeelsvorming;
• gevoel voor menselijke verhoudingen en contactuele vaardigheid.

Zij bieden:
Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een premievrij pensioen, eindejaars- en
rendementsuitkering en ruim voldoende opleidingsmogelijkheden.
Informatie:
For more information about this position please contact Drs. Erik Koldenhof (erik@actgroep.nl) 0031-6-21826582

