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Wie is Johnny Cashew?
Wist je dat de meeste cashewnoten die wij eten in Afrika groeien? Misschien wel. Maar wist je
ook dat 95% vanuit Afrika eerst helemaal naar Vietnam en India wordt verscheept om daar
gepeld te worden en daarna pas naar eindbestemming Europa reist?
Dat betekent een krankzinnige omreis van 12.000 kilometers en daarmee ook onnodig veel CO2uitstoot. Belachelijk natuurlijk! Daarom willen wij de cashewketen kraken. Wij laten de noten
lokaal in Afrika pellen en verschepen ze rechtstreeks hierheen. Weg met omreiscashew!
Met onze Fairtrade-certificering op zak zijn we in 2021 een partnership aangegaan met een
Tanzaniaanse pelfabriek. Ruim 600 (vooral vrouwelijke) medewerkers helpen ons met de
verwerking van de noten, die worden geleverd door een coöperatie van 450 boeren met wie we
nauw samenwerken.
Onze cashew ligt inmiddels bij een aantal grote retailers in Nederland en ook het buitenland
lonkt.
Jij gaat zorgen dat de supply chain perfect loopt en de cashews op duurzame wijze op tijd, on
spec en binnen budget worden afgeleverd bij onze klanten. Ook als we razendsnel groeien.

Wie zoekt Johnny?
Ons merk is gelanceerd, we staan bij meer dan 400 supermarkten in Nederland en we zijn druk
bezig om verder uit te rollen in the buitenland. Genoeg operationele uitdagingen dus.
De kern van je stage is de huidige operaties ondersteunen en operationele projecten uitvoeren.
Je bent een operationele duizendpoot die overal een passende oplossing voor zoekt en vindt.
Je bent thuis in de operationele wereld en wordt niet zenuwachtig van logistieke termen.
Je bent onverschrokken, geen avontuur is jou te groot en je windt je op over problemen in
de (voedsel)wereld.
Je bent ten minste 3-4 dagen per week beschikbaar, voor een periode van minstens 3
maanden (langer mag ook, graag zelfs!).
Startdatum in september.
Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands
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Wat biedt Johnny?
Een flinke vinger in de pap bij de operationele strategie van een scale-up;
Een nieuw kantoor vol Johnnies, zodat je alles meekrijgt wat er in het bedrijf speelt.
Een waanzinnig lekkere lunch en domibo op ons dakterras.
Altijd de lekkerste en duurzaamste cashew van Nederland binnen graaibereik.
375 euro per maand op je rekening.
Een luisterend oor: we helpen je graag met opdrachten/doelen voor je stage.
Wie weet een tripje naar Afrika als razende reporter (geen garanties).

En nu?
Gaan die handen al jeuken? Wil jij nu ook dat de cashewketen liever vandaag dan morgen wordt
gekraakt? Mail je cv en motivatie naar roel@johnnycashew.com, dan spreken we elkaar snel!
Oh en niet te lang wachten, op 30 juli gaat de inbox op slot.
Met revolutionaire groet,
Team Johnny Cashew

www.johnnycashew.com

