FlowerWatch Kwaliteitsexpert (32-40 uur per week)
Heb jij een passie voor bloemen en lijkt het je interessant om samen met collega’s waarde
te creëren in de internationale bloemen supply chain? Dan is de kans groot dat jij de
kwaliteitsexpert bent die wij zoeken!

Functieomschrijving
In deze uitdagende en afwisselende functie ben je veel onderweg bij klanten voor het
uitvoeren van audits, kwaliteitscontroles, trainingen en adviesgesprekken. Ook werk je in
onze eigen high tech testruimte aan het opzetten van vaasleventesten en beoordelen van
testresultaten. Daarnaast werk je op ons moderne kantoor in de Tech Campus ‘De school’
met het team aan rapportages, voer je klantgesprekken en werk je mee aan de verdere
ontwikkeling van onze diensten.
Ben je onderweg bij een klant voor een audit, kwaliteitscontrole of adviesgesprek dan sta
je stevig in je schoenen en ben je een professionele gesprekspartner voor onze klanten.
Op moment dat je er toch even niet uitkomt, staan de FlowerWatch collega’s klaar om je
te helpen.
Je hebt in je werk een oog voor het signaleren van nieuwe kansen om de kwaliteit van de
producten en de betrouwbaarheid in de supply chain van onze klanten te verbeteren.
Met onze kennis, tools en data ben jij degene die onze klanten helpt om bloemen
efficiënter, goedkoper en duurzamer te vervoeren en de supply chain af te stemmen op
de nieuwe uitdagingen die steeds weer op ons pad komen.
Zie jij graag wat meer van de wereld? Het bezoeken van klanten in Nederland en
daarbuiten hoort bij de functie, en als je interesse hebt om een paar weken of maanden
mee te werken bij ons team in Nairobi, Kenya dan is die kans er zeker!
Bedrijfsprofiel
Wij zijn een innovatief dienstverlenend bedrijf in de bloemen supply chain die zich bezig
houdt met het verzamelen van data en inzicht door middel van vaasleventesten,
koelketen analyses, kwaliteitscontroles en audits. Met deze inzichten adviseren en trainen
wij onze klanten bij verbeter- en ontwikkeltrajecten, zogenoemde R&D sprints. Met onze
internationale kwaliteitsstandaarden kunnen wij een oordeel geven over de prestaties in
de bloemenketen. Wij streven er continue naar om de bloemen supply chain zo optimaal
mogelijk te laten functioneren en daarbij zoveel mogelijk waarde te ontsluiten voor onze
klanten. Met onze kennis en passie werken wij wereldwijd voor vooraanstaande kwekers,
expediteurs, vliegtuigmaatschappijen, importeurs, exporteurs en supermarkten.
Ons kantoor is gevestigd in Roelofarendsveen. Daarnaast hebben wij een vestiging in
Kenia, van waaruit wij Oost Afrika bedienen.

Functie-eisen
• Je hebt een agrarische opleiding afgerond op MBO/HBO niveau of relevante
werkervaring opgedaan in de bloemensector;
• Je bent communicatief vaardig en klantgericht;
• Je hebt affiniteit met ICT en o.a. ervaring met het opstellen van rapportages;
• Je bent zelfstandig maar collega’s kunnen ook prettig met jou samenwerken;
• Je hebt een kritische en analytische werkhouding;
• Je ziet kansen en komt proactief met ideeën;
• Je beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in
woord en geschrift.
Wat jij kunt verwachten
Wij bieden een uitdagende en veelzijdige functie in een professionele en innovatieve
werkomgeving. Er zijn veel mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen door het
volgen van opleidingen, reizen naar het buitenland en vergroten van het netwerk. We
bieden een marktconform salaris afhankelijk van jouw opleiding en ervaring. Verder is er
de mogelijkheid om werktijden flexibel in te delen en behoort thuis werken tot de
mogelijkheden.
Contact
Ben je geïnteresseerd, wil je meer weten over de functie of wil je solliciteren? Dan kun je
contact opnemen met Michiel van der Poel: 06-15200693 of michiel@flowerwatch.com.

