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- VACATURE -

 
Op 2,5 hectare in het glastuingebied ‘de Bommelerwaard’ in Nieuwaal wordt sinds 2006 Phalaenopsis 
geteeld bij Artisan – Handmade Orchids. Artisan betekent ambacht en benadrukt het verfijnde vakwerk, 
die de mensen bij Artisan in de vingers hebben. Door vakwerk wordt er een Phalaenopsis van superieure 
kwaliteit geteeld, waarbij er gestreefd wordt naar een ‘onverwoestbare’ creatie met een enorme sierwaarde 
door de hoeveelheid bloemen. 

Voor de verdere professionalisering van onze activiteiten zijn we op zoek naar een:

VERKOPER

FUNCTIE:
Tot de taken behoort het verkopen van trendy concepten binnen het merk The Living Collection by Artisan, 
de verkoop voor de lange termijn en het onderhouden van klantrelaties. Je bent het aanspreekpunt en ver-
antwoordelijk voor het verkopen van de concepten.  

PROFIEL:
• Je beschikt over MBO+/HBO werk- en denkniveau en hebt aantoonbare ervaring 
 in de B2B-verkoop;
• Naast creativiteit heb je ook gevoel voor trends;
•	 Je	bent	flexibel,	commercieel	ingesteld	en	communicatief	vaardig;
• Je bent resultaat- en klantgericht, proactief en nauwkeurig;
•	 Je	beschikt	over	kennis	over	Microsoft	Excel	en	Word;
• Je hebt oog voor detail en weet van aanpakken;
• Je bent representatief en kunt goed met klanten omgaan;
• Het beheersen van de Engelse en Duitse taal is een pre. 

AANBOD:
• Een zelfstandige en uitdagende functie met veel ruimte voor eigen initiatief;
• Een gezellig, collegiaal team van professionals in een informele omgeving;
• Prima primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

WERKTIJDEN:
De functie is voor 40 uur per week verdeeld over 5 dagen.  

Geïnteresseerd in deze functie? Stuur je CV samen met een beknopte motivatie naar Wilco Verhoeven, 
Artisan Orchids, Hogeweg 12, 5313 BA Nieuwaal of mail naar: info@artisan-orchids.com. Voor vragen kunt 
u telefonisch contact opnemen met Wilco Verhoeven: 06- 11470105


