
Voor het Waterdrinker Green Trade Center zijn we op zoek naar enthousiaste medewerkers

Waterdrinker is een handelsplatform in de internationale bloemen- en plantensector. Volop in ontwikkeling en voorloper in
de branche. Wij geloven in de kracht van groen en het is onze missie om bloemen en planten voor iedereen toegankelijk te
maken. Begin 2018 hebben wij het Waterdrinker Green Trade Center (GTC) geopend: het grootste groene inkoopcentrum en dé
ontmoetingsplek voor professionals uit heel Europa. Een toonaangevende en vooral inspirerende plek met maar liefst 25.000m²
aan bloemen, planten en accessoires. Ons GTC team zet zich dagelijks in om onze producten zo goed mogelijk te presenteren
naar onze klanten.

Medewerker  Green Trade Center M/V

Wat ga je doen? Hierin herken jij jezelf:

We ontvangen je cv en motivatiebrief graag per e-mail: 
werkenbij@waterdrinker.nl t.a.v. Henrike van Zijverden, onder vermelding van 

de functie waarnaar je solliciteert.

INTERESSE? 

Je houdt je voornamelijk bezig met
het inruimen, bijhouden, verzorgen
en presenteren van de kamer- en
tuinplanten en aanverwante producten
in het GTC. Je zorgt ervoor dat de
handel wordt binnengehaald en voorziet
producten eventueel van prijsstickers.
Je verzorgt de producten (bijvoorbeeld
water geven) en bewaakt de kwaliteit.
Je haalt de lege karren weg, zet de
kopkarren goed en zorgt ervoor dat de
reclame- en aanbiedingsborden goed
hangen. Daarnaast beantwoord je
vragen van klanten.

WE INSPIRE, WE INNOVATE,  
WE CONNECT, WE SHARE & WE CARE.  

Waterdrinker Aalsmeer

• Je bent minimaal 18 jaar;
• Je bent flexibel en vijf dagen in de week inzetbaar, verdeeld over
• maandag t/m zondag;
• Je hebt affiniteit met planten, waarbij plantenkennis een pré is;
• Computervaardigheden zijn een pré;
• Je bent representatief en je wilt graag de handen uit de mouwen 

steken;
• Je werkt graag in een team, maar na een inwerkperiode kan jij ook 

prima zelfstandig aan de slag;
• Je werkt nauwkeurig, je bent klantvriendelijk en stressbestendig;
• Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;
• Omdat je (ook) met internationale collega’s en klanten werkt, 

beheers je de Engelse taal en Duits is een pré;
• Bovenal ben je een servicegerichte teamspeler die, op de korte 

termijn, graag ons enthousiaste team wil versterken!

Werk je graag met planten in een inspirerende omgeving? Ben je niet bang voor het krijgen 
van vieze handen maar houd je wel van een opgeruimde werkplek? Ben je klantvriendelijk en 
precies in je werk? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
Aan cv’s die ongevraagd aangeleverd worden, kunnen geen rechten worden ontleend.


