
 

Groei met ons mee in de internationale sierteelt! 
Xpol in Rijsenhout is een Nederlandse service provider in de sierteelt: via ons kopen de Europese 
supermarktketens rechtstreeks jaarrond diverse soorten bloemen en planten bij kwekers wereldwijd, 
zowel in Afrika, Europa als in Midden-Amerika. Samen met kwekers en klanten bieden we 
consumenten mooie kwaliteitsproducten en laten we elkaars business groeien.  
 
We hebben de ambitie om blijvend productcombinaties te ontwikkelen en uit te breiden, waardoor 
we onze producten en supply chain iedere dag verder optimaliseren. Oog voor detail is daarin 
belangrijk en één van onze speerpunten is om steeds een stap duurzamer te werken binnen de supply 
chain. De cultuur binnen ons bedrijf is proactief, met korte lijnen. De sfeer binnen ons bedrijf is open 
minded, informeel, professioneel en gedreven.  
 
Wij kunnen extra talent gebruiken! 
Momenteel zijn we op zoek naar kandidaten die graag ook groeien in hun kunnen, in hun ambities en 
dus samen met ons het succes willen uitbouwen.  
 
Daarom zoeken wij een: 

 
Supply chain coördinator  
 
In deze rol ben je de spin in het web voor kwekers, sales en productie. Je bent verantwoordelijk voor 
de goede en tijdige afhandeling en begeleiding van de orders over de hele wereld, al dan niet via de 
productie in Rijsenhout. Je vormt met je collega’s een team en vervangt elkaar als dit nodig is. Je hebt 
regelmatig contact met kwekers en klanten in het buitenland. Uitgangspunt is tevreden klanten, 
tevreden kwekers en tevreden collega’s. 
 
De belangrijkste taken binnen deze veelzijdige functie zijn: 
 
• Plannen van de lopende lijnen en orders  
• Communiceren over bestellingen met kwekers, klanten en intern 
• Zorgen voor lange termijn planning 
• Ontvangen en invoeren van bestellingen 
• Plannen van luchtvrachtbehoefte op korte en lange termijn 
• Overschotten en tekorten beheren bij rollende voorraden 
• Analyseren van data en voorstellen doen voor verbeteringen en oplossingen 
 
 
  



 

Wat vragen we voor deze functie? 
 
• Enige ervaring in of belangstelling voor een markt waar met verse binnenkomende en uitgaande 

producten gewerkt wordt 
• Een opleiding op MBO+ -niveau  
• Goede kennis van het Engels (veel Engelstalige collega’s, kwekers en klanten) 
• Goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden 
• Vermogen om zelfstandig te werken en een flexibele, resultaatgerichte instelling 
• Je kunt je data-analyses vertalen naar concrete (verbeter-)voorstellen 
• Je werkt nauwkeurig en gestructureerd 
• Je hebt een goed gevoel voor processen en het gebruik van IT tools 
• Beschikbaar in het weekend, 1x per maand (compensatie in de week erna) 
 
Wat bieden wij? 
 
• Een afwisselende baan in een jonge, energieke organisatie 
• Een werkomgeving met leuke, enthousiaste collega’s en een open sfeer waar eigen initiatief op prijs 

gesteld wordt 
• Omdat er veel niet-Nederlandstalige collega’s werken, is beheersing van het Nederlands niet persé 

noodzakelijk 
• Een interessant salaris  
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden 
• 26 vakantiedagen 
• Ruimte om jezelf te ontwikkelen 
• Af en toe reizen naar het buitenland 

 
Past deze functie bij je ervaring en ambities? Dan willen we je graag ontmoeten en kijken of je bij onze 
groei- en ontwikkelingsambities past. 
 
Stuur je gemotiveerde sollicitatie met CV naar: jobs@xpolplatform.com. Voor verdere informatie over 
deze functie kun je contact opnemen met Marco Minck (operations manager) via 
marco.minck@xpolplatform.com 
 
Op onze website is meer te zien over onze producten en bedrijfsfilosofie. 
 
Xpol B.V. Kruizemuntweg 27, 1435 DD Rijsenhout | www.xpolplatform.com  
 
 
** Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 
 
 
  



 

Jobs at Xpol: join us in our ambition in floriculture! 
Xpol in Rijsenhout is a Dutch service provider in floriculture: through us, European supermarket chains 
buy various types of flowers and plants directly from growers worldwide all year round, in Africa, 
Europe and Central America. Together with growers and customers, we offer consumers beautiful 
quality products and let each other's business grow.  
 
We have the ambition to continuously develop and expand product combinations, working daily on 
optimizing our products and supply chain. An eye for detail is important and sustainability within the 
supply chain is in our focus. The culture within our company is proactive with short lines of 
communication. The atmosphere at Xpol is open minded, informal, professional and passionate. We 
work in teams with people of different nationalities, so within the company we use English as the main 
language. 
  
We can use extra talent 
We are currently looking for candidates who would like to grow in their abilities, ambitions and 
therefore want to develop and expand the success with us.  
 
That’s why we are looking for a:  
 
Supply chain coordinator  
 
In this role you will be the spider in the web for farmers, sales and production. You are responsible for 
the proper and timely handling of the order stream from all the different supplying countries and/or 
production in Rijsenhout. With your colleagues you are one team replacing each other when needed. 
You are in direct contact with our global growers and customers. Key goal and focus are to have 
satisfied growers, customers and colleagues. 
 
Job description 

• Plan and communicate the order flow between customers and growers  
• Managing long term planning 
• Managing airfreight planning (short and long term) 
• Relation management with existing growers 
• Stock management for rolling orders and fixed orders 
• Effective and efficient communication of information to all stakeholders 
• Accurate data analyses and reports/advice 

What do you bring? 

• Experience or interest in fresh products or other perishables 
• Background or interest in supply chain management or relevant field (preferred level: MBO+) 
• Ability to multi-task with strong organization skills 
• Good knowledge of English; we work in a team with many foreign colleagues from various 

countries 



 

• Good verbal and written communication skills 
• Ability to analyze data and translate them to improvements 
• Ability to work accurate, structured, flexible and independently  
• Good sense of processes and use of IT tools 
• Available once per month in weekends (compensation during the week) 

What do we offer? 
• A varied job with responsibility in a young and dynamic company 
• A working surrounding with nice enthusiastic colleagues and an open atmosphere where own 

initiative is appreciated  
• Because there are many non-Dutch-speaking colleagues, Dutch native speaking is not really 

necessary 
• An interesting salary 
• Good secondary employment benefits 
• 26 vacation days a year 
• Possibilities for personal development 
• Occasional business travel 

Does the above match your experience and ambitions? Then we are looking forward to meeting you 
and see if you can join us!  
 
Please send your application and motivation with your CV to: jobs@xpolplatform.com. If you like to 
have further information regarding this position, please contact Marco Minck (Manager Operations) 
on marco.minck@xpolplatform.com  
 
Our website shows you more about our team, our products and company philosophy.  
 
Xpol B.V. Kruizemuntweg 27, 1435 DD Rijsenhout, The Netherlands www.xpolplatform.com 
 
** Acquisition in response to this ad is not appreciated 
 
 
 


