
         

                       

       V A C A T U R E   

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 versterking binnen het Klokteam zijn wij op zoek naar een enthousiaste fulltime: 

    VEILINGMEESTER / AANVOERBEGELEIDER  m/v   

De werkzaamheden 
Verkopen van bloemen en planten via de veilingklok tegen de beste prijs in de markt. Begeleiden van 
aanvoerders en producten met als doel zorg te dragen voor een klokaanbod dat kwalitatief en 
kwantitatief optimaal is afgestemd op het aanwezige koperspubliek. Je draagt zorg voor de keuring, 
veilvolgorde en het afhandelen van klachten. Daarnaast hou je ontwikkelingen binnen het vakgebied 
bij en wissel je kennis uit met collega’s. 

De functie-eisen 
• Je hebt een goede kennis van sierteeltproducten en een opleiding op minimaal MBO-4 niveau.   
• Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel in woord als geschrift in de 

Nederlandse taal (native speaker), daarnaast beheers je de Duitse en Engelse taal.  
• Naast productkennis is kennis van de sierteeltmarkt belangrijk. 
• Je beschikt over goede computervaardigheden en kunt vlot uit de voeten met Office applicaties als 

Word, Excel en Powerpoint. 
• Je hebt een klantvriendelijke houding en bent in staat om te gaan met druk. Je bezit het nodige 

incasseringsvermogen om op de juiste positieve manier om te gaan met klachten en opmerkingen 
van klanten.  

• Je bent nauwkeurig en accuraat. 
• Je bent bereid een intensieve interne opleiding voor veilingmeester te volgen. 

Wij bieden 
Een marktconforme salariëring en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Plantion hecht veel waarde 
aan groei en ontwikkeling van haar medewerkers, zowel in functie als via in- en externe opleidingen. 
De werksfeer is prima, de cultuur hands-on en informeel. 

Sollicitatie 



Je kunt je motivatie en CV mailen naar Kristel Nijenhuis:  kristelnijenhuis@plantion.nl. Voor meer 
informatie kun je kijken op www.plantion.nl of contact opnemen met Eva Asijee (hoofd klokzaken): 
evaasijee@plantion.nl, telefoon 0318-66 17 93.
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