Quality Produce International (Q.P.I.) is een toonaangevende importeur en exporteur van
ruim 400 verse producten. Q.P.I. maakt onderdeel uit van een internationale groep van
bedrijven en behoort met een omzet van ruim 180 miljoen euro tot de grootste exporteurs
van Nederland. Naast een handelscentrum in De Lier beschikt Q.P.I. over vestigingen in
Spanje en Duitsland.
Door vaste relaties met telers in Nederland en in het buitenland en de eigen productielocatie,
kunnen de klanten in Europa jaarrond beleverd worden. Q.P.I. richt zich met haar
dienstverlening op retail, wholesale, foodprocessing en foodservice. Daarnaast wordt een
deel van de producten verkocht onder eigen merk, Sensation (aubergines, komkommers,
paprika’s en trostomaten) en Magic (premium tomaten). Q.P.I. kent een grote mate van
flexibiliteit waarbij service hoog in het vaandel staat. “Wat we afspreken komen we na” is het
credo van Q.P.I. In de afgelopen jaren is het bedrijf jaarlijks met dubbel digits gegroeid.
Vanwege deze groei en het verstevigen van de organisatie is Q.P.I. op zoek naar kandidaten
voor de volgende functie:

(Jr.) Commercieel Medewerker (fulltime, M/V)
Een commercieel medewerker bij Q.P.I. denkt klantgericht en in oplossingen. Met altijd de
juiste balans tussen commerciële daadkracht en service. Voor onze commerciële afdeling
zijn wij op zoek naar een gedreven verkooptalent die zich graag wil ontwikkelen en wil
doorgroeien binnen Sales. Je maakt onderdeel uit van het commerciële team en de
kerntaken zijn zowel commercieel als administratief. Er zijn volop doorgroeimogelijkheden
binnen Sales en onze organisatie.
Functie eisen:
 Minimaal een afgeronde, relevante, MBO opleiding
 Ervaring in een soortgelijke functie is een pre
 Een klant- en servicegerichte instelling
 Uitstekende communicatieve vaardigheden
 Goede beheersing van Nederlandse – en Engelse taal.
Ervaring in de AGF-sector is een pré maar ook starters – met een enthousiaste en
leergierige opstelling – worden uitdrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.
Wij bieden een functie in een jonge en uitdagende werkomgeving en in een enthousiast
team. De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden passen bij het niveau van de functie.

Reageren op deze functie:
Heb je belangstelling voor deze functie en voldoe je aan de functie eisen? Stuur dan je
schriftelijke sollicitatie, voorzien van C.V. aan: hr@qpi.nl.
Quality Produce International (Q.P.I.) B.V.,
Jogchem van der Houtweg 33,
2678 HA De Lier
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Simone Batist 0174-219145.

