
 

 

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 en 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. 
 
Bij Flower Unlimited zijn wij op zoek naar een: 
 

Inkoper Planten 
 
We zijn op zoek naar iemand die verantwoordelijk wordt voor de inkoop van ons volledige 
assortiment kamer- en tuinplanten. In deze uitdagende functie ben je verantwoordelijk voor het 
optimaliseren van het inkoopproces en het ontwikkelen, uitbouwen en onderhouden van relaties 
met leveranciers. De inkoper die we zoeken is een commerciële en ambitieuze teamspeler met een 
no-nonsense mentaliteit die gedreven wordt door het behalen van doelstellingen en hierbij de 
vrijheid krijgt voor eigen inbreng. 
 
 
Wie ben jij?  

 Je bent communicatief vaardig, je legt makkelijk contact en bent een kei in het onderhouden 
van relaties;  

 Je bent analytisch, proactief, besluitvaardig en commercieel;  

 Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel; 

 Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed in woord en geschrift; 

 Je hebt, bij voorkeur, ervaring in een vergelijkbare functie; 
 
Wij bieden 

 Een fulltime functie met flexibele werktijden; 

 Een uitstekend salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden; 

 Een auto, een telefoon en een laptop; 

 Een uitdagende functie met ruime ontplooiingsmogelijkheden binnen een dynamische 
werkomgeving waarbij je een grote mate van zelfstandigheid geniet. 

 
Herken jij jezelf in dit profiel? Stuur dan je motivatie en CV naar sollicitatie@flower-unlimited.com tav 
Alexandra Wurpel. 


