
 

 

Verse hoogwaardige producten die snel, duurzaam en met aandacht worden 

verwerkt tot bijzondere bloem- en plantconcepten die in topconditie aan onze 

klanten worden geleverd, dat is Flower Unlimited!  

  

Wij zijn een jong, ambitieus bedrijf in de Europese bloemen- en plantenbranche.  

Collegialiteit is bij ons net zo belangrijk als customer focus; samen ontwikkelen 

wij onze ideeën tot creatieve boeketten en plantconcepten en houden we onze 

klanten tevreden.  

  

Wij werken hiervoor samen met professionele (internationale) leveranciers die 

met vakmanschap duurzame hoogwaardige versproducten telen.  

Door deze efficiënt te verwerken weten wij mooie bloemen, planten en 

verpakkingsmaterialen te transformeren in bijzondere betaalbare producten. 

 

Voor onze afdeling Verkoop zijn wij op zoek naar een: 

 

Backoffice medewerker verkoop (fulltime) 

 

 

Functieomschrijving:  

Binnen deze functie ben je de spin in het web binnen de afdeling verkoop voor onze Duitse 

en Franse klanten. Je ondersteunt de accountmanager(s) zodanig dat zij volledig aan hun 

kerntaken kunnen toekomen. Je coördineert alle administratieve verkoopprocessen.  

Hiernaast onderhoud je contact met de afdeling inkoop van de klanten. Je coördineert alle 

administratieve verkoopprocessen. Wij verwachten van de Backoffice medewerker een 

coördinerende, proactieve en resultaatgerichte houding. Assertiviteit en goede 

communicatievaardigheden zijn hierbij van groot belang. 

 

Functie eisen: 

• Je beschikt over MBO/HBO werk- en denkniveau; 

• Je werkt secuur en bent cijfermatig sterk onderlegd; 

• Je beschikt over goede communicatievaardigheden; 

• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband goed werken; 

• Je bent stressbestendig, flexibel inzetbaar en proactief; 

• Kennis van MS Office en met name goede kennis van Excel is vereist; 

• Je hebt kennis van de Franse taal.  

 

Wij bieden:  

• Een marktconform salaris conform de CAO voor groothandel in bloemen en planten; 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden; 

• Een uitdagende functie met ruime ontplooiingsmogelijkheden binnen een dynamische 

werkomgeving waarbij je een grote mate van zelfstandigheid geniet. 

• Een actieve sportieve personeelsvereniging en een maandelijkse vrijdagmiddagborrel.  

 

 

 


