
 

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: 

 

SENIOR ACCOUNTMANAGER 
 

WAT DRAAG JE BIJ  

Als Senior Accountmanager lever je zelfstandig maatwerkdienstverlening aan kwekers door middel van 

advies geven op het gebied van verkoop en assortiment in combinatie met concrete verkoop. Om dit te 

realiseren werk je samen binnen het commerciële team van Floricultura met als doel het optimaliseren van 

het rendement van de bedrijfsvoering en het maximaliseren van de verkoop. Je hebt een uitstekend 

overzicht van welke rassen per klant lopen en werkt ideeën en plannen uit om de afzet van het Floricultura 

assortiment te vergroten. Je beheert en registreert de (ras) informatie per klant en houdt dit bij in het 

ordersysteem. 

 

JIJ BENT 

• Zelfstandig, maar kan ook uitstekend in teamverband functioneren 

• Iemand die het leuk vindt nauw samen te werken met klanten 

• Communicatief sterk en neemt graag het initiatief 

• Iemand met kennis van de markt 

• Een commerciële pionier die denkt in kansen en vasthoudend is aan verkoopdoelstellingen 

• Iemand die topprioriteit aan klantgericht handelen geeft 

 



 

WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU 

• Je hebt een HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur in bedrijfs- of commerciële economie en aangevuld 

met accountmanagement modules van bijvoorbeeld NIMA 

• Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie 

• Je bent vaardig met Microsoft Office 365 en andere Windows systemen 

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

 

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 Ronald van Geest, algemeen directeur: r.vangeest@floricultura.com. Stuur 

uiterlijk 15 september 2019 jouw motivatie en CV naar: hr@floricultura.com  

 

Meer informatie over Floricultura vind je op floricultura.com. Wij streven er naar om de procedure op 1 

oktober afgerond te hebben. 
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