
       

Disclaimer: Door te solliciteren op een functie bij Catz International B.V. geef je automatisch toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. 
Catz International B.V. zal jouw gegevens alleen met de hiring manager bespreken. Indien je niet wordt geselecteerd, zullen wij alle van jou bekende gegevens 
verwijderen. Indien wij je gegevens in portefeuille wensen te bewaren, zullen wij je vooraf om toestemming vragen. Indien je een dienstbetrekking wordt 
aangeboden, zullen jouw sollicitatiestukken worden bewaard in jouw personeelsdossier. 

 

Ga jij altijd voor winst? 
 
Wij zoeken pas afgestudeerden HBO/MBA bij Catz International B.V. wie zich willen ontwikkelen naar 

Junior Trader. 
Als (jr)Trader ben je verantwoordelijk voor de inkoop en verkoop van onze producten en onderhoud 
je nauwe contacten met onze leveranciers en klanten. Na een intensieve interne opleiding ga je aan 
de slag om onze succesvolle zaken voort te zetten en uit te breiden.  
   
De baan? 
Een van onze collega Traders schrijft over het werk het volgende: "Eigenlijk is het traden bij Catz net 
jongleren. Je moet zorgen dat je zo veel mogelijk ballen in de lucht houdt."  
Doordat de productenspan behoorlijk divers is, zijn de contacten ook divers.  
Het ene moment bel je met een leverancier in Manila, het volgende moment heb je contact met een 
klant in Rotterdam.  
Je moet goed weten wanneer je een partij moet kopen of verkopen. De weersomstandigheden en de 
politiek in de wereld hebben er zelfs mee te maken.  
Als het hurricane-season begint, gaan de prijzen dan omhoog? Wat heeft een nieuwe president van 
een land voor gevolgen m.b.t. de internationale handelsbetrekkingen?  
Veel om aan te denken en in de gaten te houden. Kortom een heel diverse baan.  
Als junior trader start je met een intensief inwerktraject waarbij je met alle afdelingen meewerkt 
alvorens je aan je trading-werkzaamheden begint. Een senior trader zal je helpen de fijne kneepjes 
van het vak te leren. Mettertijd zal jij de expert worden waarbij je wereldwijd de producten van jouw 
specialisme in- en verkoopt, dan reis je 4 à 5 weken per jaar naar de gebieden waar de producten 
worden verbouwd.  
 
Wie zoeken wij?  
 HBO-ers met handelsgeest. Je barst van de energie, je hebt kennis van zaken en volgt het 

wereldnieuws op de voet.  
 Je hebt pas je HBO of Master diploma behaald, bij voorkeur richting Commerciële Economie 

of vergelijkbaar.  
 Je kan rekenen als de beste en stopt niet voor je de beste deal hebt kunnen sluiten, dus een 

9-5 mentaliteit is jou onbekend. 
 Schakelen tussen talen, culturen en omgevingen vind je leuk. 
 Je bent een fijne professionele collega, teamworker en ook zelfstandig in staat te werken. 

  
Aanbod? 
 Een afwisselende, dynamische en uitdagende functie binnen een uiterst succesvolle 
 onderneming en professionele organisatie om trots op te zijn. 
 Een goed salaris en uitstekende primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 Na intensieve “on the job”-training de mogelijkheid om door te groeien. 
 Een goed bereikbare werkplek gelegen bij de leukste plekken van Rotterdam  

 
Spreekt jou dit aan en kan jij al deze ballen in de lucht houden? Stuur dan snel je CV mèt 
motivatiebrief naar mw. J. de Ronde – HR & Corporate Recruitment: jderonde@acomo.nl 
 

 
~Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.~ 


