
 

  

 

 
WIE ZIJN WIJ:  
ZON fruit & vegetables is een van Europa’s grootste telerscoöperaties en is 
op onderscheidende wijze actief in de internationale wereld van groente en 
fruit. Onze telers telen groente en fruit van de beste kwaliteit, vers van de 
bron! Het brede assortiment aan groente en fruit legt dagelijks zijn weg af 
via de veilingklok, bemiddeling en accountverkoop of een combinatie 
hiervan, om zo ultravers bij de consument te belanden. ZON is hierin de 
verbindende schakel in de keten en de wensen van onze telers en klanten 
staan hierbij uiteraard centraal.  
 
Zie jij jezelf al werken in de dynamische wereld van groente en fruit? Lees 
dan snel verder en ontdek meer over misschien wel jouw toekomstige job! 
 

Wij zijn op zoek naar een: 
 

Werkstudent (8-12 uur) 

 
DE FUNCTIE: 
Je komt te werken in het team Coöperatiezaken. Zij houden zich bezig met 
de contacten naar onze telers (130 leden) en houden toezicht op de 
nakoming van de gemaakte afspraken zoals de aanvoer van producten. In 
het begin ben je met name intern gericht aan het werk, later volgen daar 
de externe  contacten bij richting telers en bijvoorbeeld accountants. 

WAT GA JE DOEN: 

 Je rekent de wijzigingen door in systemen en zorgt voor een correcte 
vastlegging en administratie; 

 Je analyseert de productieplanningen en aanvoerplanning van onze 
leden; 

 Je informeert de interne afdelingen over je bevindingen; 
 Je verzorgt de communicatie naar telers, zoals het opstellen van brieven 

via een stappenplan en vastgesteld format. 
 
 
 



 

  

 
 
WAT BRENG JE MEE: 

 MBO werk- en denkniveau, in een administratieve richting; 
 Je bent klant-, resultaat- en oplossingsgericht en kunt je goed 

verplaatsen in een ander; 
 Je beschikt over analytisch vermogen, bent cijfermatig sterk en sterk in 

het interpreteren van getallen en data (via Excel); 
 Communicatief sterk, pro-actief en een self-starter; 
 Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift, beheersing van 

de Duitse taal in woord en geschrift is een pré. 
 
WIJ BIEDEN: 
 Een salaris in lijn met je ervaring en leeftijd;  
 Je werkdagen zijn flexibel in te vullen, afhankelijk van je onderwijs-

verplichtingen;  
 Goede balans werk-privé met indien mogelijk flexibele begintijden en de 

mogelijkheid om van thuis uit te werken; 
 Onbeperkt toegang tot Goodhabitz (online trainingsprogramma);   
 Iedere maand een gratis groentebox, boordevol verse groente en fruit uit 

het seizoen; 
 Informele en prettige werksfeer in een vriendelijke en open cultuur; 
 Werken in een enthousiast team voor en met gepassioneerde telers. 
 

We bekijken of we je een dienstverband via ZON of via een uitzendbureau 
bieden.  

 

Wil je meer weten, neem dan contact op met Hans Kerstjens, Manager 
Coöperatiezaken / Sales Support via 06-10911217. Reageren kan tot 15 februari 
aanstaande door je CV en motivatie te sturen aan hr@royalzon.com o.v.v. 
‘Werkstudent’.  

Neem een kijkje op www.royalzon.com of op onze LinkedIn pagina en 
ontdek nog meer over ons bedrijf.  

mailto:hr@royalzon.com
http://www.royalzon.com/

