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                             Wij willen verder groeien. Ben jij een
                              COMMERCIEEL TALENT
                            met visie en lef?

Over For Ever:
WWij durven wel te stellen dat wij wereldwijd de nummer één zijn op het gebied van veredeling-, knollenteelt-, bloe-
menteelt- en de verhandeling van gladiolen. Van de ontwikkeling van nieuwe soorten, tot de verkoop van onze knol-
len en snijbloemen – wij hebben alles onder één dak. 
Dat maakt ons bedrijf uniek, veelzijdig en bijzonder dynamisch. Onze trotse zomerbloeiers vinden hun weg over de 
hele wereld.  Met passie en vakkennis zorgen wij dat onze mooie producten in topvorm bij onze klanten komen. Wij 
willen verder groeien - daar hebben we commercieel talent voor nodig!
Wat wordt jouw taak:
       Samen met je collega’s vorm je het verkoopteam. Je gaat nauw samenwerken met de
       contracelers en kent de producten van For Ever Bulbs daarom van de wieg tot de klant.
       Service is onze kracht - je staat klaar voor de klant ( ook buiten kantoortijden ) en werkt
       nauw met hen samen. Met je frisse kijk help je om de groeiplannen te realiseren.

Wat vragen wij van je:
-  Gladiolen? Je wilt er alles van weten en specialist op jouw gebied worden.
-  Je hebt ervaring in de sierteelt en bij voorkeur in de bloembollen
-  Je -  Je hebt een commerciele instelling en kunt vooruit denken
-  Je kunt goed plannen, bent stipt en nauwkeurig
-  Je toont initiatief en bent sociaal vaardig
-  Je kunt goed overweg met Excel en bent digitaal handig
-  Je spreekt en schrij goed Nederlands en Engels 

Wij bieden je een ‘groeizame’, zelfstandige, fulltime baan in een uniek bedrijf. Daarnaast passende arbeidsvoorwaar-
den en uitzicht op een vast dienstverband.
Meer informatie of gelijk solliciteren? Neem contact op met eo van Aanholt:
tel.: 06 53 17 41 95 of email je sollicitatie voor 31 juli, dan nemen wij contact met je op.

Onze unieke gladiolenkwekerij omvat
de veredeling, teelt van uitgangsmateriaal, 
snijbloemen, verkoop en export.
Boeiend, dynamisch en veelzijdig

in alle seizoenen.


