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Ecoflora is een ecologisch bedrijf met een eigen kwekerij, tuinwinkel en webshop. Zowel de fysieke 
als de online verkoop groeien sterk de laatste jaren. We zijn gevestigd in Halle (Vlaams-Brabant) en 
startten onze activiteiten in 1994. Onze specialiteiten zijn onder meer inheemse, wilde planten en 
kruiden, biologische zaden en pootgoed, (biologische) bloembollen en inheemse 
bloemenweidemengsels. Sinds enkele jaren zijn wij één van de belangrijkste aanbieders van deze 
mengsels in Vlaanderen. Zowel particulieren als B2B klanten (tuinaannemers en -architecten, 
studiebureaus en openbare besturen) vinden vlot hun weg naar ons bedrijf.  
Om onze activiteit rond bloemenweiden en bloembollen verder te ontwikkelen zijn wij op zoek naar 
een geschikte kandidaat (m/v/x) om Ecoflora nog beter in de markt te zetten. 
Na een inwerkingsperiode draag jij de eindverantwoordelijkheid voor de promotie en verkoop van 
inheemse bloemenweidemengsels én bloembollen in al haar aspecten.  Tot het takenpakket behoren 
onder meer : 
 

• opvolgen en beantwoorden van aanvragen (informatie, advies) telefonisch en per mail. 

• opstellen en opvolgen van offertes naar B2B klanten. 

• contacten met onze verschillende leveranciers. Je bent verantwoordelijk voor de reservatie 
en aankoop van bloemenweidemengsels en bloembollen. Uiteraard speelt een efficiënt 
stockbeheer hier een belangrijke rol. 

• Up-to-date houden van onze gedrukte catalogus, en van de betrokken websitepagina’s. 

• productontwikkeling : in samenspraak met onze leveranciers nieuwe mengsels ontwikkelen. 

• Je denkt mee en je wordt vertrouwenspersoon en het aanspreekpunt op het gebied van  
bloemenweides en bloembollen. 

• bij sommige projecten is het nuttig om een plaatsbezoek te voorzien om correct advies te 
kunnen geven. Opvolging van projecten na aanleg, is in sommige gevallen ook een must. 

• na een inwerkperiode ga je ook cursussen/opleidingen/webinars organiseren. 
 
Onze ideale kandidaat volgde één van volgende opleidingen : ecologie, biologie, tuinarchitectuur of 
landbouwingenieur. We verwachten dat de kandidaat minimaal zes jaar werkervaring heeft, waarvan 
zeker drie jaar in een voor deze vacature relevante functie.   
De kandidaat is gemotiveerd, kan zelfstandig werken, is commercieel ingesteld en heeft zin voor 
organisatie, orde en initiatief. Een goede kennis van inheemse planten en plantengemeenschappen is 
een belangrijk voordeel. Ecoflora is actief in heel België, een goede kennis van het Frans (gesproken 
en geschreven)  is dan ook een must. 
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Wij bieden je een bediendencontract aan van 32 of 38 u (te bespreken). Het werk is wel 
seizoensgebonden (meer uren presteren in voor- en najaar, minder tijdens zomer en winter). Ideaal 
gezien kan je in de loop van dit najaar. Vroeger kan voor ons zeker ook. 
 
Ben jij de geschikte kandidaat voor deze functie ? Dan hopen we zeker dat je contact met ons 
opneemt. Heb je nog vragen ? Stuur dan een e-mail naar onze zaakvoerder Freddy Sparenberg  
(freddy@ecoflora.be) of contacteer ons op 02 361 77 61.  
Wij  verwachten je kandidatuur mét CV graag zo snel mogelijk. 


