
Medewerker marketing   
(parttime).  

Omdat je een marketing duizendpoot bent! 
 
Onze klanten kijken elke dag uit naar de allermooiste bloemen en planten. Want dat is wat 
we doen: de fraaiste producten, direct van de kweker, 100% verpakt en 100% beschermd 
afleveren. Dat doen we in eerste instantie vanuit onze rol als groothandel op de 
bloemenveiling in Naaldwijk, maar tegenwoordig ook op winkelniveau in Europa. We doen 
het graag anders dan de traditionele bloemengroothandels en dat is terug te zien in onze 
manier van verpakken. Doe je met ons mee? 
 
Hoe ga je ons helpen? 
 
Sinds we onze grenzen letterlijk en figuurlijk hebben verlegt, is het noodzakelijk dat B&G de 
Mooij nog verder op de kaart komt te staan. En dit is precies waar jij verantwoordelijk voor 
zult zijn. Aan marketing doen we op dit moment nog niets, waardoor jij alle vrijheid hebt om 
deze afdeling op te tuigen. Uiteraard sta je hier niet alleen voor. Onze dochteronderneming 
Bloomer Flowers heeft een ervaren marketingteam, waar jij dan ook nauw mee samen kunt 
werken. Met jouw kennis kunnen we onze stempel gaan drukken op de internationale 
bloemenmarkt.  
 
Aan welke werkzaamheden moet je denken? 

• Het maken en realiseren van een marketingplan; 
• Het bedenken en realiseren van succesvolle campagnes, zowel Facebook als e-mail; 
• Het optuigen en onderhouden van Social Media; 
• Het creëren van content, zowel tekst- als beeldmateriaal; 
• Het optimaliseren en vooral opfleuren van onze website; 
• Het optimaliseren van websitebezoek middels SEO- en SEA-technieken. 

 
Je hebt… 

• een commerciële opleiding op HBO niveau afgerond met raakvlakken op het gebied 
van marketing.  

• kennis van de relevante Adobe applicaties en affiniteit met fotografie. 
• ervaring met Wordpress. 
• (basis)kennis van bloemen en planten. Tenminste, je hebt een streepje voor als je 

deze kunt afvinken! En anders krijg je intern een stoomcursus. 
• communicatieve skills. Nederlands en Engels gaan je in woord en geschrift goed af. 
• een hoge mate van zelfstandigheid. Je pakt taken proactief op en grijpt je kansen die 

dit project je biedt. 
• een verantwoordelijkheidsgevoel waar je u tegen zegt, je bent nieuwsgierig en volgt 

alle nieuwe trends. 
• een creatief meesterbrein, maar je zorgt er ook voor dat het puntje op de “i” komt te 

staan. 
• zin om te knallen. Want we werken hard aan de toekomst van ons bedrijf, dus 

stilzitten is er niet bij. Je bent bereid te groeien, net als wij. Ons bedrijf groeit hard en 
jij gaat er makkelijk in mee, je wilt jezelf ontwikkelen en doorgroeien in je functie. 



Wat bieden wij jou? 

Vrijheid en een baan waarin verantwoordelijkheid en zelfstandigheid zorgen dat jij je 
eigen ding kunt doen. Geven we je een opdracht, dan kunnen we die volledig aan je 
overlaten. Uiteraard staan we met zijn allen klaar om je te helpen. 

Ook is het mogelijk om werk gerelateerde opleidingen en cursussen te volgen om jezelf 
verder te ontwikkelen.  

En elke week een bos bloemen natuurlijk, want we delen onze liefde voor het product 
graag. Maar zonder gekheid: we zorgen goed voor je, middels onze cao Bloemen- en 
plantengroothandel. Daarnaast staan we overal voor open. Overtuig ons dat jij onze 
nieuwe marketing duizendpoot bent en we komen er altijd uit. 

Waar ga je werken? 

Bij het leukste bloemenbedrijf van Europa, in een gezellig team! Op onze vestiging op 
bloemenveiling Royal FloraHolland in Honselersdijk gebeurt het.  

Is dit jouw baan? 

Reageer snel via personeelszaken@bgdemooij.nl en wie weet hoor je binnenkort bij ons 
jonge team!  Wil je meer weten of heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar 
bovenstaand adres of bel dan met Youri via 06 30 33 82 98. 

We horen graag van je. 

ps. we vinden het niet fijn als we worden gebeld of gemaild voor acquisitie, we zijn liever 
druk met onze klanten! 

 

 


