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Over 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 CO2-

uitstoot. 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.

Wat jij gaat doen

Je bent van begin tot eind verantwoordelijk voor de productie en logistiek van Johnny Cashew:

vanaf het moment dat de container wordt geladen in Afrika totdat de zakjes bij onze klanten

worden afgeleverd. Dit moet uiteraard op tijd, on spec en binnen het budget, maar vooral op

duurzame wijze. 
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Je windt je op over de problemen in de (voedsel)wereld en wil er iets aan doen.

Excelbestanden, logistieke puzzels: je kunt er geen genoeg van krijgen. Je regelt graag en

wordt blij van processen uitdenken en opzetten.

Je bent zelfstandig en fikst problemen. Je voelt je thuis in een operationele omgeving en

hebt 2-3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie.

Vrijdagmiddag staat gehighlight in je agenda. 

Je hebt ervaring met logistiek en (voedsel)ketens. Ervaring met werken in of met Afrika is

een pré (geen must!).

Je takenpakket is opgebouwd uit drie belangrijke categorieën:

1.Operational excellence

Je bent verantwoordelijk voor het gehele purchase to pay-proces: de uitvoering,

contractinvoer, orderverwerking, voorraad- en contractbeheer, afstemming met leveranciers

en supply chain-datamanagement (BOM, prijzen, etc.), 

2.Uitbreiden

Johnny Cashew heeft grote ambities en dat betekent ook snel groeien. Naast Tanzania (Oost-

Afrika) gaan we in West-Afrika starten met sourcen. Ook willen we ons distributienetwerk in

Nederland, België en misschien wel daarbuiten uitbreiden. Dat betekent uitdagingen in bezorging,

verpakkingen en qua impact op het milieu. Hoe kunnen we dat zo slim mogelijk aanpakken? We

horen het graag van je! 

3.Admin backbone 

Bij een jong bedrijf staan zaken soms nog in de kinderschoenen. Ook bij Johnny is dat het geval.

Zo hebben we een supplychain- en administratie (ERP) systeem geïmplementeerd. Dit systeem

moet verder worden ingericht in de processen worden geborgd. Daarnaast ben je

verantwoordelijk voor de administratie en ondersteun je het financiële team met HR- en

geldgerelateerde zaken.

Dit ben jij
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Een jaarcontract met zicht op een vast contract met optieregeling (jouw eigen stukje

Johnny!).

De kans om de wereld een stukje mooier te maken.

Onderdeel zijn van een snel groeiende scale-up, waarbij je je stempel kunt drukken op wie

we zijn en wat we bereiken.

Onbeperkt vakantiedagen.

Het hele jaar door gratis cashewnoten in alle soorten en maten.

Wekelijkse borrel op onze Cashew HQ.

 

Wat bieden wij? 

En nu? 

Gaan die handen al jeuken? Wil jij ook de omreiscashew de wereld uit en dat de cashewketen

liever vandaag dan morgen wordt gekraakt? Mail je cv en motivatie naar

roel@johnnycashew.com en dan spreken we elkaar snel! 

Met revolutionaire groet,

Team Johnny Cashew

www.johnnycashew.com

https://www.instagram.com/cashew.johnny/
https://www.facebook.com/cashew.johnny
https://www.linkedin.com/company/johnnycashew/

