Aalsmeer, 22/04/2021

Ben jij de Relatiebeheerder Florissant die wij zoeken?
Wie zijn wij?
UFO Supplies is een klein en toegewijd team van bloemen-enthousiastelingen dat met haar kennis en
zorgvuldig geselecteerde producten kwekers over de hele wereld een mooiere, duurzamere, bos bloemen wil
laten telen. Onze klanten zijn buitenlandse- en Nederlandse tuinbouwtoeleveranciers, bloemenveilingen en
kwekers. UFO Supplies is de hoofddistributeur van het bloemen voorbehandelingsmiddel Florissant en
daarmee verantwoordelijk voor de wereldwijde marketing, verkoop en distributie van het Florissant
productassortiment. De Florissant voorbehandelingsmiddelen en de Florissant bloemenvoedsel biedt de beste
verzorging voor je duurzame geteelde bloem, van oogst tot vaas. Wij werken vanuit ons kantoor in Aalsmeer.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken een ervaren commerciële relatiebeheerder met veel kennis en contacten in de Nederlandse
snijbloementeelt en/of groothandel. Je werkt gestructureerd, houdt overzicht en communiceert helder. Je
werkt zelfstandig en overlegt op tijd met het verkoopteam. Je hebt een open vizier, bent constructief,
dienstverlenend ingesteld en deelt graag je kennis.
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Beheer van Florissant portefeuille Benelux, contact en bezoeken wederverkopers.
Product technisch Informeren en adviseren.
Bezoeken van bijeenkomsten, zoals teeltgroepen, open dagen bij kwekers en beurzen.
Klantdossier vorming bijhouden in AFAS.
Signaleren van kansen in de markt.
Beheer Florissant product informatie en meedenken bij productontwikkeling.
Op basis van marktanalyse maak je verkoopplanningen.

Ons aanbod
✓ Een afwisselende en uitdagende fulltime baan met ruimte voor eigen initiatief en
verantwoordelijkheid in een prettige werksfeer.
✓ Uitzicht op vast dienstverband in een groeiend bedrijf met goede vooruitzichten voor de toekomst.
✓ Werkweek van maandag t/m vrijdag.
✓ Ruimte voor groei en ontwikkeling.
✓ Een salaris tussen de €3400 en €3600, afhankelijk van wat jij meebrengt aan kennis en ervaring.
✓ Ergonomische werkplek, lekkere koffie en zo nu en dan een stroopwafel.
Ben jij degene die wij zoeken en heb jij interesse in deze leuke functie met veel afwisseling, mail dan jouw
gemotiveerde brief en CV naar Floris@ufosupplies.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Exporters of selected hardware for professional growers.

