VACATURE

Plantion te Ede is een moderne, complete en inspirerende marktplaats voor kwekers en
sierteeltdetaillisten. Met 150 medewerkers creëert Plantion optimale afzetmogelijkheden voor
producten van haar aanvoerders. Plantion combineert onder één dak een klokveiling (dagverse
bloemen en planten), een groencentrum (boomkwekerijproducten) en een groothandelscentrum
(bloemen, planten en bloemisterijartikelen). Daarnaast bemiddelt Plantion rechtstreeks tussen kweker
en koper. Naast de fysieke inkoopkanalen biedt Plantion haar klanten ook goede online
inkoopmogelijkheden.
Vanwege een ontstane vacature zijn wij op zoek naar een enthousiaste fulltime:

Verkoper buitendienst (planten)
De functie
Als verkoper buitendienst geef je uitvoering aan het verkoopplan met betrekking tot de verkoop van
planten. Je bevordert de verkoop door aanvoerders en klanten te bezoeken, ze te voorzien van
informatie en advies en de contacten te onderhouden. Je stelt offertes op en onderhandelt over prijzen
en leveringsvoorwaarden, je bewaakt de contract- en logistieke afhandeling en legt relevante
gegevens vast in crm. Je volgt ontwikkelingen in de markt op de voet en houdt activiteiten van de
concurrentie scherp in de gaten. Daarnaast signaleer en bespreek je een veranderende vraag van
klanten c.q. behoefte aan veranderingen in assortiment. Je rapporteert aan het hoofd
bemiddelingsbureau.
De functie-eisen
Zowel productkennis als ervaring en inzicht in de Nederlandse sierteeltmarkt is een voorwaarde voor
deze functie. Je hebt een passende afgeronde MBO4-opleiding en/of een vergelijkbaar werk- en
denkniveau. Je beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden (in het
Nederlands, Duits en Engels) en kunt bestaande relaties onderhouden en nieuwe relaties opbouwen.
Je hebt verantwoordelijkheidsbesef, beschikt over probleemoplossend vermogen en kunt goed
plannen en organiseren.
Wij bieden
Een marktconforme salariëring en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. De werksfeer is prima, de
cultuur hands-on en informeel.
Sollicitatie
Je kunt je motivatie en CV vóór 20 maart 2022 mailen naar Plantion: kristelnijenhuis@plantion.nl. Voor
meer informatie kun je kijken op www.plantion.nl of contact opnemen met hoofd BB Leon Cobussen,
telefoon 06 – 21 86 60 88.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

