Heb jij heel veel zin om in een bloeiend bedrijf werken? Dan is dit deze vacature wat voor jou!
Floralí Licensing zoekt een:

Medewerker Backoffice voor 32-40 uur per week
Ze noemen jou een echte duizendpoot. Je voelt je lekker bij verschillende taken en houdt ervan
dat alles op rolletjes loopt en goed georganiseerd is. Daarbij heb jij oog voor details. Je houdt
van de natuur en geniet van planten in je omgeving. In een klein team ben jij op je best.
Vacature
Functie: Backoffice medewerker, 32-40 uur per week
Opleiding: Minimaal MBO niveau 4
Bedrijfsgegevens
Floralí Licensing BV, Veraartlaan 8, 2288 GM Rijswijk ZH
Tel. 070 319 35 66 / www.florali.biz
Inhoud van de functie
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega die blij wordt van de volgende werkzaamheden:














Afhandeling van emails.
Bijhouden van alle contacten, rassen, licenties, merken en kwekersrechten (patenten).
Beheer van alle royalty-opgaves van licentienemers en aan klanten, zorgen dat alle
opgaves tijdig worden gedaan en verwerkt.
Maken en versturen van nieuwsbrieven voor licentienemers die gaan over nieuwe
introducties.
Up to date houden van de website.
Standaard licenties uitwerken en zorgen dat ze worden getekend.
Klanten en licentienemers helpen bij het gebruik van de portal.
Administratieve vragen van klanten en licentienemers beantwoorden.
Planten bestellen, ontvangen en verdelen onder licentienemers.
Speciale software bedienen voor het opsporen en verwijderen van advertenties van
illegale planten op social media en digitale marktplaatsen. We werken hiervoor met
twee speciale softwarepakketten. Het werk is niet moeilijk, maar het is een omvangrijke
taak binnen deze functie.
Afhandeling van de post.
Organiseren van zakenreizen en beursdeelnames.

Wij bieden een functie in een informele, bloeiende omgeving, waar je absoluut een goede kijk
krijgt op de werkzaamheden in een bloeiend bedrijf en een bloeiende branche.
Functievereisten
Minimaal opleiding MBO 4
Goede beheersing van de Engelse taal, gesproken en schriftelijk

Goede typevaardigheid
Affiniteit met (bijzondere) planten
In bezit van Rijbewijs B
Netjes en gestructureerd kunnen werken
Goede kennis van Word, Excel en Outlook vereist en handigheid met computersystemen
Korte omschrijving van de organisatie
Floralí Licensing introduceert wereldwijd nieuwe rassen van kamerplanten, tuinplanten,
snijbloemen. Deze nieuwe rassen worden speciaal veredeld door veredelaars met wie wij
samenwerken. We introduceren ze samen met vermeerderingsbedrijven en kwekerijen
(licentienemers) over de gehele wereld. De nieuwe rassen zijn allemaal gepatenteerd, zodat
niet iedereen ze zo maar kan produceren. We hebben elke maand wel één of meerdere nieuwe
rassen die we voor het eerst in de markt zetten. De officiële licentienemer heeft van ons een
licentie om bepaalde rassen te produceren en ze betalen een royalty over wat ze verkopen. Dat
is ons verdienmodel. Meer dan de helft van al onze contacten is gevestigd in het buitenland.
Ben je enthousiast? Stuur dan je reactie met CV naar: lennard@florali.biz. Ook vragen kan je
naar dit mailadres sturen.

