
GreenAge – natuurlijk, fair & jammie 
Gemaakt door de natuur, verzorgd door de mens… 
 
GreenAge is importeur en hèt merk voor biologische producten. Biologische voeding heeft (zeker in 
Nederland) een imago wat met de dag groeit en mooier wordt. En terecht! Want bio heeft de 
toekomst: voor mens, dier en aarde. Althans, dat vinden wij bij GreenAge. “Bio” alléén vinden wij 
echter niet genoeg; alleen producten die qua smaak en kwaliteit opvallen en boven de rest uitstijgen, 
kunnen een plekje in het GreenAge assortiment verdienen. Daarnaast zijn de herkomst en telers 
onze producten minstens zo belangrijk en vertellen we graag wat je allemaal met de “jammies” van 
GreenAge kunt doen.    
 
Het GreenAge assortiment is in de afgelopen 3,5 jaar gegroeid van 6 naar ruim 300 verschillende 
producten voor zowel retail als horeca. En ons team groeit natuurlijk mee! Wil jij je geen dag 
vervelen en spreekt GreenAge je aan? Kijk dan snel of onderstaande vacature bij je past. 
 
 

Medewerker Operations (m/v) 
 

 
Jouw portret 
Als medewerker Operations ben je de administratieve spin in het web. We verwachten van je dat je 
zeer nauwkeurig je werkzaamheden doet. Een foutloze administratie voeren is wat wij graag zien. Je 
hebt MBO+ niveau. Excel kent geen geheimen voor je, sterker nog; je kunt het ons uitleggen. Ook 
met andere Microsoft producten weet je prima om te gaan. Je hebt goede kennis van de 
Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Spreek je daarnaast ook Italiaans of Spaans, dan 
heb je meteen een streepje voor. Zelfstandig functioneren moet geen probleem voor je zijn. 
GreenAge draait om (gezonde) biologische voeding, dus is het fijn als je zelf ook het een en ander 
over voeding weet en het in ieder geval leuk vindt om erover te leren! 
 
Wat doe je allemaal op een werkdag? 
Je voert onder andere inkoop-, verkoop- en productieorders in en je begeleidt deze orders tot en met 
het ontvangen, dan wel versturen en controleren van de factuur. Ook het inboeken van transporten 
en de controle van de transportkosten behoren tot je werkzaamheden. Je hebt regelmatig contact 
met klanten naar aanleiding van de administratieve en logistieke stromen. Daarbij luister je goed 
naar hun verhaal zodat je signalen oppikt die je om kunt zetten in commerciële activiteiten. Denk 
verder nog aan het beheren van voorraden, maar ook aan de invoer van nieuwe klanten en nieuwe 
artikelen en bijvoorbeeld het onderhouden van prijslijnen en productspecificaties. Verder heb je een 
ondersteunende rol bij inkoopactiviteiten. 
 
Waar en hoe? 
We zijn op zoek naar een collega voor 32 - 40 uur per week. De beloning voor deze functie is volgens 
de voor ons geldende CAO AGF. Ons kantoor is in Dronten, wonend in deze omgeving is een pré. 
 
Heb je zojuist gelezen waar jij goed in bent en waar jij je bij thuis voelt? Stuur ons dan jouw verhaal 
en je cv via de link hieronder.  
 
 
 
 


