
 
 
 
Braspenning & Co Tuinplanten B.V. is gevestigd in het Noord-Brabantse Zundert. Wij kweken een breed assortiment 
aan tuinplanten zoals sierheesters, dwergconiferen, azalea’s en rododendrons. Het klantenbestand bestaat onder 
andere uit tuincentra, groothandelaren, hoveniers en groenvoorzieners in binnen- en buitenland. Kijk voor meer 
informatie ook op www.braspenningenco.nl  
 
Ter uitbreiding van ons jong en dynamisch team zijn wij op zoek naar een enthousiaste ‘duizendpoot’ voor de 
functie van 
 

Assistent Verkoper 
Een praktische doener met een klantgerichte werkhouding (32 tot 40 uur) 

prijs gesteld 
De functie: 
In deze brede, veelzijdige functie ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse taken met betrekking tot 
met name de verkoop. Je zult in het begin fungeren als de rechterhand van de verkoper waarbij er zeker groei is 
naar meer zelfstandigheid hierin. Jouw kerntaken zijn: 

- Het rondleiden van klanten welke ons bedrijf komen bezoeken; 
- Het inboeken van orders; 
- Het beheren van de diverse webshops; 
- Het beheren, opstellen en verspreiden van visuele lijsten; 
- Het beheren van de foto database; 
- Vertegenwoordiging op binnenlandse en buitenlandse beurzen; 
- Telefoon beantwoorden; 
- Alle andere voorkomende werkzaamheden welke verband houden met onze verkoop. 

 
Gevraagd wordt: 

- Mbo werk- en denkniveau, bij voorkeur een opleiding gevolgd in een commerciële richting; 
- Kennis van de boomkwekerijsector is geen must het gevoel erbij zeker wel; 
- Kennis van de Engelse taal is een must, van de Duitse taal is een pré; 
- Ervaring en handigheid met automatisering en met name kennis van Excel;   
- Uitstekende communicatieve vaardigheden; 
- Een proactieve houding; 
- Een echte enthousiaste teamplayer! 

 
Geboden wordt: 

- Een veelzijdige functie met doorgroeimogelijkheden in een betrokken en kwaliteitsgerichte organisatie.   
- Marktconforme primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 
Kortom een functie waarin bij de juiste ontwikkeling heel veel mogelijk is. 
 
Informatie en solliciteren 
Heb je vragen over deze functie? Neem dan contact op met Marco Braspenning via +31(0)6-29028849. Wil je 
solliciteren naar deze uitdagende functie? Stuur dan jouw motivatie met curriculum vitae aan 
marco@braspenningenco.nl 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


