
 
 
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. 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 een 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 gegroeid, vanwege deze groei is Q.P.I. op zoek naar kandidaten voor de volgende functie: 
 

Medewerker Credit Control M/V  

 
Wat ga je doen:  
In deze veelzijdige functie word je verantwoordelijk voor de debiteurenadministratie en credit control. 
Je maakt betalingsafspraken met klanten, bepaalt risico’s van nieuwe en bestaande klanten en 
beoordeelt kredietlimieten. Daarnaast verzorg je een aantal financieel administratieve taken. Je maakt 
deel uit van het finance team en staat in nauw contact met andere afdelingen. Je rapporteert aan de 
Head of Finance. 

 
Degene die wij zoeken heeft: 

• HBO werk- en denkniveau 

• Een relevante opleiding en/of minimaal 3 jaar werkervaring als credit controller 

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 

• Kennis van de Duitse taal is een pré 

• Goede communicatieve vaardigheden 

• Een nauwkeurige – en proactieve instelling 

 
Wij bieden: 
Voor de bovenvermelde vacature geldt dat de ideale kandidaat graag werkt in een bedrijf met een 
informele bedrijfscultuur, waarin eigen initiatief, improvisatie- en doorzettingsvermogen 
vanzelfsprekend zijn. Wij bieden een functie in een jonge en uitdagende werkomgeving met een 
enthousiast team en een beloning die past bij het niveau van de functie. 
 
Reageren op deze functies: 
Heb je belangstelling voor deze functie, 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, tel 0174-21 91 45 of kijk op onze 
website: www.qpi.nl 
 
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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