Waar staat Willaert voor?
Willaert staat voor alles wat groeit en bloeit in de tuin. Met ruim 30 jaar kennis en ervaring
bieden wij meer dan 5000 verschillende variëteiten aan vanuit onze vestigingen in Roeselare
en Opglabbeek. De volledige tuinsector van dienst zijn, dat is onze drijfveer! Op vandaag is
Willaert dan ook één van de meest toonaangevende boomkwekerijen met Cash & Carry van
Europa. Een waar succesverhaal dat bovendien werk verschaft aan zo’n 90 medewerkers.
Had jij altijd al iets met bomen en planten? Kom werken bij Willaert: voor onze vestiging te
Roeselare zijn wij op zoek naar een commercieel bediende ter uitbreiding van ons team.
Wat zijn de verantwoordelijkheden van onze commercieel bediende binnendienst?
Na een grondige introductie zal je het aanspreekpunt worden voor de talrijke vragen van
tuinaanleggers. Door overleg met je collega’s over voorraden en leveringen zorg je voor de
uitstekende service waarvoor Willaert garant staat.
Een doordeweekse dag tijdens de piekperiode bevat de opmaak van prijsbepalingen en
productvoorstellen, telefonisch advies en een grondige offerteopvolging. Afgewisseld in de
kalmere periodes met aanwezigheid op relevante beurzen, commerciële klantenbezoeken
en rondleidingen op het bedrijf en de kwekerijen.
Wat verwachten wij van jou?
ü Administratief sterk met commerciële feeling – nauwkeurig, gevoel voor cijfers en
graag in nauw contact met mensen
ü Samenwerking – positief samenwerken met collega’s en hulp bieden waar nodig
ü Gedrevenheid – samen zetten we onze schouders onder Willaert en zorgen we voor
continue groei en verbetering van ons en van jezelf
ü Klantvriendelijkheid – goed contact met klanten onderhouden en steeds met een
glimlach de telefoon beantwoorden
ü Bijzondere kennis van planten, bij voorkeur opleiding tuinbouw, tuinarchitectuur of
relevant door ervaring
ü Communicatief vaardig in het Nederlands en Frans
Wat kan jij van ons verwachten?
Innovatie, topkwaliteit en mensen centraal stellen zijn
belangrijke waarden in onze organisatie. Je komt in een
team terecht dat elkaar helpt en op een positieve manier
samenwerkt. Uw enthousiasme en inzet zullen beloond
worden door zelfstandigheid, een gevarieerde jobinhoud en
een mooi verloningspakket.
Ben jij onze nieuwe collega?
Passie voor alles wat groeit en bloeit en wil je graag werken
in een dynamisch groenbedrijf met gedreven medewerkers?
Bij Willaert kan het allemaal: mooie kansen, interne
opleiding, een aantrekkelijk salaris afgestemd op uw huidige
kennis en vooral veel goesting!
Staat jouw licht ook op groen? Stuur dan jouw gegevens en
motivatie door naar Sigrid via jobs@willaert.be

