
 

 

DE PASSIE VAN FLORICULTURA  

Tropische planten zijn onze passie. Het bedrijf is al sinds 1933 specialist in veredelen en vermeerderen van 

tropische planten. Als marktleider in uitgangsmateriaal van verschillende soorten orchideeën leveren wij 

jaarlijks wereldwijd tientallen miljoenen planten voor de opkweek tot snijbloem en potplant aan kwekers. 

Het streven naar perfectie en het creëren van sterke, renderende en onderscheidende variëteiten voor onze 

klanten; dat drijft de mensen van Floricultura. 

 

VOOR IEDERE KLIMAATZONE EN ELKE TYPE KLANT  

Op onze vestigingen in Nederland, India, Brazilië, Taiwan en de Verenigde Staten realiseren wij een breed 

assortiment orchideeën en anthuriums voor iedere klimaatzone én voor elk type klant. Rendement voor de 

kweker, dat telt voor ons!  

Floricultura maakt een aanzienlijke groei door. We zijn voortdurend in ontwikkeling om de dienstverlening 

naar onze klanten te verbeteren in een sterk veranderende markt. Hierbij willen we de juiste kansen kunnen 

blijven zien en optimale keuzes blijven maken. Daarom zijn we nu op zoek naar een: 

 

BUSINESS ANALIST 
 

WAT DRAAG JE BIJ  

Als Business Analist (0,8-1,0 fte) lever jij een cruciale bijdrage aan het inzicht in en de benutting van data 

binnen Floricultura. Zo maak je soms zelfstandig, soms gezamenlijk met collega’s analyses van data en 

datastromen ten behoeve van Finance (performance, modellering, prognoses), Operations 

(bedrijfsprocessen) en de aansluiting op onze commerciële processen. Je werkt nauw samen de afdelingen 

Finance en Operations en staat in direct contact met de directie. 

 

Je doet audits op bedrijfsprocessen en verankert de nieuwe inzichten in rapportages en aanbevelingen voor 

procesverbeteringen. Een taak met veel verantwoordelijkheid, want deze zijn door de organisatie heen de 

basis voor vele beslissingen en doeleinden. Voor jouw functie is het dan ook belangrijk dat je nieuwe 

inzichten en verbeterpunten weet te vertalen naar goed onderbouwde business cases en hier draagvlak 

voor kunt creëren. Je rapporteert aan de Financieel Directeur. 

 

JIJ BENT 

• Zelfstandig, maar kan ook uitstekend in teamverband functioneren. 

• Communicatief sterk en neemt graag initiatief. 

• Proactief, probleemoplossend en cijfermatig sterk onderlegd. 

• In staat om structuur aan te brengen, analyses te maken en daaruit conclusies te trekken. 

• Ambitieus en je wilt je graag verder ontwikkelen. 



 

 

WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU 

• Je hebt een HBO diploma in de richting Bedrijfskunde, Bedrijfseconomie of Business Analyse. 

• Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie waarin AO/IC, het analyseren van 

processen en resultaten en rapporteren centraal staat. 

• Je hebt een professionele beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.  

• Je hebt een uitstekende kennis van de gehele Microsoft Office suite. 

• Je hebt ervaring met het maken en ontwikkelen van dashboards, rapportages en KPI’s 

FLORICULTURA BIEDT 

• Een bloeiend en innovatief bedrijf met internationale kansen. 

• Een goed salaris, afhankelijk van jouw ervaring en inzet. 

• Een afwisselende baan met dynamiek en ruimte voor initiatief. 

MEER WETEN EN REAGEREN? 

Meer informatie kan je krijgen bij René Kemna, directeur operations r.kemna@floricultura.com. Stuur 

uiterlijk 15 juli jouw motivatie en CV naar: hr@floricultura.com. 
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