
 
 
 
 
Van der Lans International is een gespecialiseerde importeur van verse groente en 
fruit. Deze producten (o.a. citrus, mango, druiven en uien) worden verkocht en 
gedistribueerd aan de groothandel en retailers in Europa. Het bedrijf kenmerkt zich door 
een flexibele instelling, directe lijnen met internationale producenten en een 
gecertificeerd kwaliteitsbeleid. 
 
Gevestigd op een bijzondere kantoor locatie in Baarn en een 2e vestiging in Barendrecht,  
zijn wij op zoek naar logistiek, commercieel talent, die deel wil uitmaken van een 
ambitieuze en platte organisatie met veel mogelijkheid voor eigen inbreng.  
Voor meer info bezoek je onze website  www.vanderlans.com.    

 
Van der Lans International heeft voor haar locatie in Baarn een vacature voor de 

functie van: 
 

(Junior) Logistiek Manager   
 

Wat ga je doen ? 
Het betreft een fulltime dienstverband, je bent de steun en toeverlaat van de logistieke afdeling en 
werkt nauw samen met het Commerciële team. In deze functie ben je o.a. verantwoordelijk voor de 
(internationale) contacten met onder andere transporteurs, overslaglocaties, 
scheepvaartmaatschappijen en afnemers. Je komt te werken in een kleine hechte organisatie waar 
de focus ligt op kwaliteit en klanttevredenheid. 
               
Wie ben je? 
 

• Je hebt HBO denkniveau; 
• Je hebt een commerciële instelling en wil succesvol zijn 
• Je beheerst minimaal de Nederlandse en Engelse taal goed in woord en geschrift, 

waarbij een extra taal een pré is.  
• Je hebt een proactieve houding, bent een team player en hebt een  

stressbestendige houding. 
 
Wat biedt Van der Lans International jou? 
 
Een goede werksfeer in een ambitieuze omgeving met prettige collega’s. Initiatieven en 
commerciële prestaties worden gewaardeerd en vanzelfsprekend beloond. Bij voldoende 
ambitie en gebleken geschiktheid bieden wij doorgroei mogelijkheden binnen ons bedrijf.  
Verder natuurlijk een passend salaris en goede arbeidsvoorwaarden.          
 
Solliciteren op deze functie? 
 
Ben jij toe aan deze nieuwe uitdaging en herken jij jezelf in bovengeschetst profiel? 
Reageer dan spoedig en stuur je CV en motivatie naar : 
 
 
Van der Lans International B.V.                         
t.a.v. de heer Jan van der Lans                         
Gerrit van der Veenlaan 18 
3743 DN  Baarn   
of per email : jan@vanderlans.com   
 

http://www.vanderlans.com

