
 

 

 

Royal Berry produceert kwaliteitsaardbeien en heeft vestigingen in Huissen en Bemmel. Royal Berry 
is een jong, snelgroeiend en innovatief bedrijf. 

De moderne en professionele bedrijfsopzet in combinatie met een teeltoppervlakte van ruim 40 hectare 
maken Royal Berry één van de koplopers binnen de aardbeiensector. 

Ambitie, gedrevenheid, enthousiasme en nieuwsgierigheid met een ‘open mind’ maken dat we grenzen 
verleggen.  

Voor onze vestigingen in Bemmel en Huissen zijn wij op zoek naar een 

(Analytische) Binnendienst medewerker 

Je wordt onderdeel van een klein team waar de verkoop, orderverwerking, boekhouding en algehele 
bedrijfsleiding plaatsvindt.  

Je werkzaamheden: 

• Je ondersteunt ons team op het gebied van ICT en je werkt eraan om de ICT systemen op het 
bedrijf beheersbaar te houden dan wel te optimaliseren;  

• Je bent de schakel tussen verkoop en het klaarmaken van de orders;  

• Je hebt contact met onze klanten leveranciers en transporteurs in de ‘after-sales’-fase.  

• Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteitssystemen, registraties en certificeringen van het 
bedrijf (Global Gap, BRC etc.) 
 

Om deze functie goed te kunnen vervullen is het wenselijk dat je  

• kunt werken met Excel om de gegevens vanuit de arbeidsregistratie te analyseren;  

• meedenkt in het optimaliseren en vereenvoudigen van de bedrijfsprocessen;  

• communiceert met de leveranciers van de verschillende computersystemen als er 
aanpassingen gedaan moeten worden;  

• stressbestendig en flexibel bent. De dag kan nogal hectisch zijn, maar jij houdt je hoofd koel; 

• zelfstandig kunt werken maar vooral ook een teamspeler bent;  

• Engels en evt. Duits kunt spreken en schrijven;   

• een beetje Pools spreekt of bereid bent om dit te leren; 

• bereid bent om ook dingen aan te pakken die niet in dit lijstje staan;  

Ervaring in een vergelijkbare functie is een pre, maar niet noodzakelijk. Binnen ons bedrijf bieden we 
ook starters en/of mensen van buiten de sector mogelijkheden om zich te ontwikkelen, middels een 
opleidingstraject, tot deze functie. 

Bij Royal Berry werken we met een jong team van gedreven professionals. We geloven dat we door 
goede samenwerking de beste resultaten kunnen bereiken. 

Royal Berry is een vooruitstrevend bedrijf dat haar medewerkers de ruimte en mogelijkheden geeft om 
het maximale uit zichzelf te halen. Naast een passend salaris bieden we uitstekende 
arbeidsvoorwaarden en de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen binnen onze organisatie.  

Zie jij het zitten om ons team te komen versterken of heb je vragen neem dan contact op met Jan van 
Genderen (06-42275506) of stuur een mail met motivatie en CV naar jan@royalberry.eu.  
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