Bedrijfsleider filiaal Bodegraven (25 tot 32 uur)
Omschrijving
Kokkeler Bloemen is een druk bezochte winkel waar bloemen en creativiteit centraal staan. Bij Kokkeler
Bloemen koop je moderne plukboeketten, ronde boeketten en alles daar tussenin. In onze winkels maken
wij bestellingen (vanuit onze eigen webshop), bloemabonnementen en rouwarrangementen. Voor ons
team in Bodegraven zijn wij op zoek naar een:
Bedrijfsleider/ Bedrijfsleidster bloemist(e) 25-32 uur
In onze binderij
• Heb je een leuke, afwisselende en uitdagende baan.

• Mag je werken met een vers en groots assortiment bloemen van vaak meer dan 100
soorten.

• Creëer je de mooiste boeketten en arrangementen voor klanten en ter bevoorrading van onze
winkels.

• Wordt het assortiment regelmatig geheel vernieuwd naar de nieuwste trends.
• Stuur jij het team aan en neem je de eindverantwoording over het filiaal.
• Maak jij het rooster en ben jij het aanspreekpunt voor jou team.
Bij Kokkeler
• Kom je terecht in een enthousiast team met een gezellige en informele sfeer.

• Is er ruimte om je verder te ontwikkelen en op termijn bieden we doorgroeimogelijkheden,
afhankelijk van je kwaliteiten en je ambities.

Wat we van je verwachten:
Jij ...

• Hebt eerdere werkervaring opgedaan als bloemist/bloembinder en/of bent in het bezit van een
diploma als bloemist.

• Bent creatief, enthousiast en hebt affiniteit met klanten, waarbij je op hun wensen inspeelt.
• Hebt verantwoordelijkheidsgevoel en kan goed communiceren.
• Werkt zowel goed zelfstandig als samen met collega’s.
• Bent flexibel, dat zijn wij namelijk ook. Je bent 25 tot 32 uur per week beschikbaar. Buiten je
eigen werktijden kun jij ook bereikbaar zijn voor het team of voor kantoor (binnen de reguliere
werktijden van maandag t/m zaterdag).

Wij ...

• Hebben ons hoofdkantoor in Rotterdam en daarnaast vind je onze vier bloemenwinkels in

Hillegersberg, Berkel en Rodenrijs, Waddinxveen en Bodegraven. Ook verkopen wij onze bloemen
en arrangementen middels onze online bloemenwinkel: www.kokkelerbloemen.nl.
• Zijn onderscheidend met onze eigen stijl en hebben de ambitie de komende jaren verder te
professionaliseren en te groeien.
• Werken hard en vinden plezier in het werk erg belangrijk.
• Krijgen energie van tevreden klanten.
Zijn wij een match?
Dan komen wij graag met jou in contact! Presenteer jezelf met een
motivatiebrief en CV en stuur deze naar kantoor. Als we in gesprek gaan,
zorgen wij ervoor dat jij kunt afwegen of Kokkeler Bloemen bij jou past
en andersom!
E-mail adres: kokkelerbloemen@tiscali.nl
Webstite: www.kokkelerbloemen.nl

