Gebr. Valstar in Maasland is gespecialiseerd in de teelt van Calathea. Wij produceren,
vermeerderen en veredelen Calathea’s op een oppervlakte van 100.000m2 en zijn
daarmee de grootste producent van Europa . Met onze eigen beschermde soorten die we
kweken in 7 verschillende potmaten en in 21 verschillende variëteiten voorzien we de
tuincentrums, bloemisten, bouwmarkten, supermarkten en groothandels in geheel Europa
van onze producten. Ook verkopen wij jonge planten, deze gaan de hele wereld over. Dit
allen doen wij met een team van circa 45 medewerkers verdeeld over 2 vestigingen, word
jij onze nieuwe collega?

_____________________________________________________________
Ter versterking van ons huidige team zijn wij op zoek naar een:

Medewerker verkoop binnendienst
De werkzaamheden bestaan uit orderverwerking (florecom, mail, telefoon) digitaal aanbod beheren op
diversen sierteeltplatformen , het up-to-date houden van ons software systeem (SDF) het maken van
aanbiedingen en behandelen van aanvragen en tevens op dit gebied assisteren van de verkoopmanager,
accountmanager . Signaleren van marktontwikkelingen en nieuwe afzetmogelijkheden, in deze veelzijdige rol
ben je als commerciële duizendpoot werkzaam binnen ons verkoop team.

Uw profiel:
- Affiniteit met kamerplanten hebben
- Ervaring in de sector bekende handelssystemen is een pre
- Minimaal MBO werk -en denkniveau
- Goede beheersing van Nederlandse en bij voorkeur Engelse taal in woord en geschrift
- Goede communicatieve vaardigheden
- Een nauwkeurige , accurate en punctuele werkwijze hebben
- ambitieus en proactieve commerciële houding
- Leeftijd: bij voorkeur 25 tot 45 jaar
- Minimaal 32 uur per week beschikbaar
- zowel goed in teamverband als zelfstandig kunnen werken.
- Beschikken over relevante computerkennis en –ervaring (Windows, Word, Excel)

Wij bieden:
-

Werken in gezellig team met uitstekende werksfeer
Goede arbeidsomstandigheden
Prima arbeidsvoorwaarden
Salaris volgens tuinbouw CAO.

Solliciteren:
Stuur uw schriftelijke sollicitatie en cv naar:
Gebr Valstar b.v.
Herenlaan 44
3155 DC Maasland
email: info@gebrvalstar.nl
Website: www.gebrvalstar.nl

