
 
 
 
 

 
Vacature: FlowerWatch medewerker testruimte bloemen  
16-24 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 
collega bent die wij zoeken! 
 
 

 
Test ruimte bloemen 
 
 
Functieomschrijving 
In deze afwisselende en flexibele functie ben je voornamelijk aan het werk in onze high 
tech en volledig geautomatiseerde testruimte voor bloemen. Daarnaast werk je deels in 
ons moderne kantoor in Tech Campus ‘De School’. Ook ben je onderweg naar klanten en 
supermarkten om bloemen op te halen. De 16-24 uur per week zijn flexibel in te delen over 
minimaal 3 dagen per week. Ook is het geen probleem om bijvoorbeeld de werkdag later 
te beginnen of te eindigen. 
 
De werkzaamheden bestaan onder andere uit: 

• Ophalen van bloemen bij klanten en in supermarkten; 
• Opzetten van bloemen in de testruimte; 
• Instellen en administreren van de vaasleven testen; 
• Signaleren van wat je opvalt tijdens en na de proef; 
• Onderhouden van testruimte waaronder het bijvullen van vazen, bijwerken van 

controlelijsten en schoon houden van de ruimte. 
 
 
Samen met onze kwaliteitscollega’s, 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. 
 
 
Bedrijfsprofiel 
Wij zijn een innovatief dienstverlenend bedrijf in de bloemen supply chain, die zich bezig 
houdt met training, advies, audits, vaasleventesten, koelketen analyses en 
kwaliteitscontroles. 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 heb een passie voor bloemen; 
• Je hebt minimaal MBO niveau; 
• Een specifieke opleiding of relevante werkervaring in de bloemensector is een pré, 

maar geen vereiste; 
• Je kunt nauwkeurig werken en hebt oog voor detail; 
• Je bent zelfstandig maar collega’s kunnen ook prettig met jou samenwerken; 

 
 
Wat jij kunt verwachten 
Ben jij op zoek naar een afwisselende en flexibele baan? Wij bieden een uitdagende en 
veelzijdige functie in een professionele en innovatieve werkomgeving. Er zijn veel 
mogelijkheden om het werk flexibel in te delen en jezelf verder te ontwikkelen. We bieden 
een marktconform salaris.  
 
 
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. 
 
 
 


