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Vacature commercieel medewerker (m/v) – mei 2017 
 
Ecoflora is een ‘groeiende en bloeiende’ ecologische kwekerij en tuincentrum, gevestigd in 
Halle (Vlaams-Brabant). De kwekerij bestaat reeds 23 jaar en heeft een erg ruim aanbod op 
het gebied van ecologisch groen (privé en openbaar). Onze klanten kunnen langskomen op 
de kwekerij en laten ook steeds vaker bestellingen leveren via onze online webshop. 
  
Voor de verdere uitbouw van onze zaak, gaan we op korte termijn over tot de aanwerving 
van een nieuwe medewerker. Tot het takenpakket behoren onder meer : 
  

• verantwoordelijkheid voor de online  webshop   (uitbouw, verfijning en 
promotie) en de website (onderhoud, verbetering, vernieuwing). 

• uitbouw van de  verkoop aan professionele klanten (tuinarchitecten en –
aannemers, openbare groendiensten,…), vooral op gebied van bloemenweiden.   

• algemene coördinatie en organisatie van onze postverzendingen. 
 
Wij zoeken een dynamisch, gemotiveerd en nauwgezet persoon, met zin voor organisatie en 
initiatief en met commercieel inzicht. Een specifieke opleiding wordt niet gevraagd, maar 
ervaring met / kennis van inheemse planten is een absoluut pluspunt. We verwachten van 
de kandidaat affiniteit met het concept ‘ecologisch tuinieren’. Inheemse planten, 
bloemenweiden, kruiden, ecologische tuinproducten, moestuin  en fruittuin zijn voor jou  
geen onbekende begrippen.  Spreken voor een publiek en prospectie van nieuwe klanten 
schrikken je niet af, evenmin als het aansturen van medewerkers bij de postverzendingen. 
 
We zoeken een Nederlandstalig(e) medewerk(st)er (of een perfect tweetalige kandidaat 
FR/NL), met een goede kennis van het Frans (mondeling en schriftelijk) en met een goede 
kennis van Office programma’s en internet. Rijbewijs B is een noodzaak. 
 
Wij bieden je een contract aan volgens de barema’s van de sector. Het betreft een voltijdse 
betrekking. Deeltijdse tewerkstelling is bespreekbaar, maar bedraagt minimaal 32 uur per 
week (op jaarbasis).  
Je kan onmiddellijk aan de slag. Voor zaterdagwerk geldt er een beurtrol. 
 
Wens je meer info ? Heb je interesse ? Dan horen wij heel graag van jou. Stuur ons een e-mail 
(info@ecoflora.be) of contacteer ons op 0478 290134.  
Wij  verwachten je kandidatuur mét CV graag zo snel mogelijk. 
 
Freddy Sparenberg 
Zaakvoerder. 


