
 

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 (internationale) 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 de afdeling Inkoop zijn wij op zoek naar een: 

 

Inkoper Hardware (32-40 uur)  
 
Functieomschrijving:  
Je bent verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van het inkoopbeleid, voor wat betreft hardware 
goederen. Denk aan verpakkingsmateriaal, folie, dozen, rolkarren etc. Als inkoper onderhoud je contacten met 
leveranciers en zorg je ervoor dat de hardware tijdig en correct beschikbaar is en de goederen voldoen aan de 
gestelde kwaliteitseisen. Je bent verantwoordelijk voor artikelbeheer, weet overzicht te houden en beschikt 
over sterke administratieve vaardigheden. 
 
Je vindt het leuk up-to-date te blijven met ontwikkelingen in de markt en op zoek te gaan naar de juiste 
leveranciers en hier een goede relatie mee op te bouwen en/of te onderhouden. Je bent een onderhandelaar 
en een probleemoplosser wanneer dit nodig is en kunt goed samenwerken met je collega’s die mede 
verantwoordelijk zijn voor het inkoopproces.   
 

Vereisten: 
 Initiatiefrijk, resultaatgericht en communicatief sterk; 

 Proactief, besluitvaardig en klantgericht; 

 HBO werk- en denkniveau; 

 Minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie; 

 Kennis van MS Office, met name Excel; 
 

Functie eisen:  
 Je beschikt minimaal over MBO werk- en denkniveau;  

 Je werkt secuur en bent cijfermatig sterk onderlegd;  

 Je beschikt over goede communicatievaardigheden;  

 Je bent proactief en besluitvaardig;   

 Je hebt kennis van MS Office, met name van Excel. 
 

Wij bieden: 
 Een afwisselende functie met ruime ontwikkelmogelijkheden binnen een dynamische werkomgeving 

waarbij je een grote mate van zelfstandigheid geniet; 

 Een uitstekend salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden; 

 Een prettige informele werksfeer in een professioneel, collegiaal en gemotiveerd team; 

 De werkuren en -dagen kunnen in overleg worden vastgelegd.  
 
Flower Unlimited telt op dit moment circa 30 enthousiaste collega’s. De sfeer in het bedrijf is informeel, gezellig en 
gericht op samenwerken. De medewerkers kennen en nemen hun verantwoordelijkheid en hebben een grote 
zelfstandigheid. Flower Unlimited is gevestigd in Uithoorn.  
 
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Mail jouw motivatie en CV naar pz@flower-direct.com.  
 

mailto:pz@flower-direct.com


 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  


