VACATURE VERTEGENWOORDIGER BOOMKWEKERIJ DE BRUYN
Boomkwekerij De Bruyn is op zoek naar een gemotiveerde vertegenwoordiger om hun team te
versterken.
Op meer dan 100 ha kweekt Boomkwekerij De Bruyn meer dan 1800 verschillende soorten park-,
laan- en meerstammige bomen, coniferen, solitairen en heesters. Het assortiment van Boomkwekerij
De Bruyn biedt groenoplossingen voor projecten van verschillende schaal op publiek en privaat
domein. De planten komen te staan in publieke ruimten, straten, landschappen, parken en tuinen.
Functieomschrijving:
Je prijst de diverse bomen en planten met hun specifieke kenmerken aan. Je staat in voor de
commerciële vertegenwoordiging in België. Je bezoekt bestaande en potentiële klanten en ontvangt
hen op de kwekerij. Je geeft advies bij de plantenkeuze en over de aanplant en het beheer van het
plantgoed. Jouw klanten zijn voornamelijk werkzaam in de professionele groensector:
tuinaannemers, tuinarchitecten, steden en gemeenten.
Profiel:
•
•
•
•
•
•

Je behaalde bij voorkeur een Bachelor diploma in de groensector, of kan gelijkwaardigheid
door ervaring aantonen
Je hebt goede bomen- en plantenkennis en/of bent bereid jezelf hierin continu bij te scholen
Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en commercieel inzicht
Je hebt een goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels of bent bereid jezelf hierin bij
te scholen
Je kan flexibel, zelfstandig en klantgericht werken
Je hebt een passie voor het groen

Functiegerelateerde competenties:
•
•
•
•
•
•
•

Klanten- en prospectenbezoeken plannen en opvolgen
Commerciële en administratieve opvolging van de verkoop
Kennis en gebruik van vakterminologie
Organisatie en presentatie van de kwekerij op congressen en beurzen
Klantenbezoeken op de kwekerij verzorgen
Deskundig advies geven aan klanten
Goede samenwerking en informatie-uitwisseling binnen het bestaande team

Vereiste studies en werkervaring:
•
•

Professionele Bachelor in de groensector
Heb je niet het vereiste diploma, maar wel de nodige ervaring, dan kom je ook in aanmerking
voor deze functie

Talenkennis:
•
•
•

Frans (goed) of bereidheid jezelf hierin bij te scholen
Engels (goed) of bereidheid jezelf hierin bij te scholen
Nederlands (zeer goed)

Rijbewijs:
•

B

Aanbod:
•
•
•
•

Voltijds contract van onbepaalde duur
Een vlakke organisatie met korte communicatielijnen
De ondersteuning van een gepassioneerd en performant team
Correcte verloning en extralegale voordelen in lijn met de functie

Vestiging:
•

Vennestraat 6a, 3130 Begijnendijk

Wil jij ons team vervoegen? Richt dan jouw motivatiebrief en cv aan dhr. De Bruyn en mail door
naar lieve@boomkwekerij-debruyn.com

