
Wij willen graag mensen met de juiste werk- 

mentaliteit de kans bieden om bij ons aan de 

slag te gaan. Vanzelfsprekend bieden wij een 

marktconform salaris en goede arbeidsvoor-

waarden. Persoonlijk contact is erg belangrijk 

en wij zullen er zo veel mogelijk aan doen om je 

welkom te laten voelen.

BEN JE GEÏNTERESSEERD  
IN ÉÉN VAN DE FUNCTIES? 
Neem dan contact op met Jim. Stuur een korte 

motivatie met cv naar jim@martkralt.nl of bel  

naar (071) 403 43 30.
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OP ZOEK 

NAAR EEN 

LEUKE

BAAN?

Mart Kralt Bloemenshops is leverancier van bloemen en planten aan
de grotere supermarktketens in Duitsland en België. Ons doel is om met onze 

producten de bloemenafdeling naar een hoger niveau te tillen.
En dat doen we goed, want we groeien enorm! Daarom hebben we

diverse vacatures open staan om ons team te versterken!

    Wil jij lachend  
  je geld verdienen

           in de bloemen?

CHAUFFEUR/
VERKOPER  
RIJBEWIJS C EN CODE 95
                                                            

WAT GA JE DOEN?
Wij zijn op zoek naar gemotiveerde  

chauffeurs/verkopers die onze  

bloemenstallen in de Belgische  

supermarkten willen bevoorraden en 

bijhouden. Het is belangrijk dat je het leuk 

vindt om het assortiment op een juiste 

wijze af te leveren.

•  2x per week rijden naar België,  

elke woensdag en weekend vrij

•  zelfstandig assortiment bloemen  

neerzetten

• trends signaleren

JIJ...
• hebt rijbewijs C met code 95

• klantgericht

• werkt nauwkeurig

• bent gedreven en positief

• beschikt over doorzettingsvermogen

•  beschikt over kennis van bloemen  

en planten

Vind jij het fijn om zelfstandig te werken 

en houd je van uitdagingen? Kom dan ons 

team versterken!                                                                             

                                                       

CHAUFFEURS
RIJBEWIJS B

WAT GA JE DOEN?
Wij zijn op zoek naar gemotiveerde 

chauffeurs die onze bloemenstallen in  

Belgische supermarkten wil bevoorraden 

en bijhouden. Het is belangrijk dat je het 

leuk vindt om het assortiment op een  

juiste wijze af te leveren en te  

presenteren:

•  fulltime/partime, waarbij er in overleg  

4 dagen per week gewerkt kan worden

• rijden naar klanten in België

•  zelfstandig assortiment bloemen  

neerzetten

• trends signaleren

JIJ...
•  hebt rijbewijs B

• werkt nauwkeurig

• bent gedreven en positief

• beschikt over doorzettingsvermogen

• Klantgericht

Vind jij het fijn om zelfstandig te werken 

en houd je van uitdagingen? 

Dan heb jij de power die wij zoeken! 


