
 

FLORICULTURA  

Tropische planten zijn onze passie. Ons bedrijf is al sinds 1933 specialist in orchideeën en tropische 

planten. Als marktleider in uitgangsmateriaal van verschillende soorten orchideeën en anthuriums 

leveren wij jaarlijks wereldwijd tientallen miljoenen planten voor de opkweek tot potplant en snijbloem 

aan kwekers. Het streven naar perfectie en het creëren van renderende en onderscheidende variëteiten 

voor onze klanten; dat drijft de mensen van Floricultura. De organisatie groeit en professionaliseert 

flink. Voor de verkoopafdeling in Heemskerk zijn wij op zoek naar een ondernemende:  

 

ACCOUNTMANAGER LATIJNS-AMERIKA EN OCEANIE  
 

Als accountmanager werk je binnen het commerciële team om het assortiment maximaal onder de 

aandacht bij bestaande en nieuwe klanten te brengen en zo de omzetdoelstellingen te realiseren. 

 

 

 

 

 

 

 

WAT ZIJN JE VOORNAAMSTE WERKZAAMHEDEN 

• Je hebt regelmatig contact, zowel op afstand als live, met jouw klanten en je levert voor hen 

maatwerk dienstverlening over verkoop en assortiment. 

• Je weet goed wat er bij jouw klanten speelt, maakt bezoek- en contactverslagen en rapporteert 

hierover in het commercieel overleg. 

• Je maakt en volgt offertes op en stelt verkoopcontracten op samen met de area manager. 

• Je beheert product- en klantinformatie in PAT en AFAS systemen. 

• Jouw belangrijkste landen zijn Mexico, Colombia, Argentinië, Australië en Nieuw-Zeeland. In de 

toekomst zal ook Brazilië worden toegevoegd aan jouw werkgebied. 

 

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU 

• Je bent initiatiefrijk en toont commercieel ondernemerschap. 

• Je durft te pionieren, bent zeer flexibel ten aanzien van reizen en werkuren en hebt sterke 

communicatieve vaardigheden. 

• Je hebt dezelfde passie voor tropische planten als wij. 

 

FUNCTIE EISEN 

• Afgeronde commerciële of bedrijfseconomische HBO opleiding, bij voorkeur in de tuinbouw. 

• Kennis van en ervaring in de internationale sierteelt productie. 

• Je spreekt en schrijft Engels vloeiend, het spreken van zakelijk Spaans is een grote pré.  

 

BEN JE GEÏNTERESSEERD? 

Stuur dan direct jouw motivatiebrief en CV naar afdeling HR. Voor inhoudelijke vragen over de functie 

kan je contact opnemen met Marco Heijnen, Area Manager Latam & Oceanië. Ons streven is om de 

procedure voor 1 september te hebben afgerond.   
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