
 

 

Tropische planten zijn onze passie. Floricultura is sinds 1933 specialist in veredelen en vermeerderen van 

tropische planten. Als marktleider in uitgangsmateriaal van orchideeën en snelle groeier in de 

productgroepen Anthurium en Spathiphyllum, leveren wij jaarlijks wereldwijd tientallen miljoenen planten 

voor de opkweek tot snijbloem en potplant aan kwekers. Dit wordt gerealiseerd vanuit onze vestigingen in 

Nederland, Polen, India, Brazilië, Taiwan en de Verenigde Staten. De organisatie groeit en professionaliseert 

door. Daarom zijn wij op zoek naar een: 

 

INTERNATIONAAL ACCOUNTMANAGER 

Als internationaal accountmanager werk je binnen het commerciële team om het assortiment maximaal 

onder de aandacht te brengen bij bestaande en nieuwe klanten om de klant optimaal te bedienen. 

 

 

 

 

 

   

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

maatwerkdienstverlening over verkoop en assortiment. 

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

aan de commercieel manager. 

• Je pleegt acquisitie en volgt de leads op. Ook stel je verkoopcontracten op samen met de commercieel 

manager i.s.m. verkoop binnendienst. 

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

• Jouw focus gebieden voor het gehele portfolio zijn: Midden en Zuid-Amerika, Oceanië en Europa. 

Exacte landen worden nader bepaald. 

 

W AT  VE RWACHTEN WI J  V AN  JOU  

• Je bent initiatiefrijk en toont commercieel ondernemerschap. 

• Je durft te pionieren, bent zeer flexibel ten aanzien van reizen, werkuren. 

• Je kunt goed zelfstandig werken. 

• Je hebt sterke communicatieve vaardigheden. 

• Je hebt dezelfde passie voor tropische planten als wij. 

• Je beheerst de Engelse & Spaanse taal in woord en geschrift.  

• Je hebt minimaal 3 jaar toonbare ervaring in een soortgelijke commerciële functie. 

 

F LORIC ULTU RA  B I EDT  

•  Een bloeiende, innovatieve en internationaal opererende organisatie met een familiale werksfeer. 

•  Een afwisselende baan met ruimte voor creativiteit en initiatief. 

•  Groeimogelijkheden. 

•  Een marktconform salaris. 

IN TERESSE?  

Stuur jouw motivatie en cv naar: HR@floricultura.com. Voor inhoudelijke vragen over de functie kan je 

contact opnemen met Marco Heijnen, Commercieel manager. 
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