
 
 

 

 

Marketing & sales Treemore (32 – 40 uur) 
Treemore zoekt een ambitieuze natuurliefhebber met een marketing & sales achtergrond om 
samen de wereld groener te maken. Heb jij een diepgewortelde passie voor natuur, hou je 
van diversiteit en ben je een goede verkoper? Lees dan verder en solliciteer! 

  

Over ons 
Treemore wil natuur herstellen èn mensen in verbinding brengen met die natuur. Hoe we dat 
doen? Door kleine boompjes inclusief kweektips in een uniek en beschermd concept de 
wereld in te sturen. Van zakelijk evenement tot verjaardag en van laptoptas tot brievenbus… 
onze boompjes passen overal bij en in. We willen de status quo van wegwerpgeschenken 
doorbreken en een cadeau met toekomst de nieuwe standaard maken. De ontvangers van onze 
boompjes bezorgen we niet alleen kweekplezier, met de opbrengst uit de verkoop dragen we 
óók financieel bij aan natuurherstel. Dubbel winst voor de planeet! 

Treemore is in 2021 opgericht en werkt nauw samen met e-Flora, de e-commerce specialisten 
van de Dutch Flower Group. Met toegang tot veel kennis en kunde op het gebied van 
logistiek en online marketing en een nieuw kantoor aan de rand van het Amsterdamse bos 
hebben we een sterke uitvalsbasis. Om de groei in Nederland en andere Europese landen te 
versnellen, zijn we op zoek naar een nieuwe collega die net zo gek is van natuur als wij en die 
niets liever doet dan bomen verkopen.  

Wat ga je doen? 
Je krijgt een belangrijke rol in het uitdragen van ons verhaal en het vinden van nieuwe 
klanten. Ook al verkopen de boompjes zichzelf, met gepolijst marketingmateriaal onder de 
arm (de boompjes) en de natuur in het hart stap je op elke acquisitiekans af. Je nodigt jezelf 
uit bij nieuwe klanten en bezoekt evenementen en beurzen. Online vergroot je onze 
zichtbaarheid door met tekst en beeld, de kracht van bomen en het plezier van iets opkweken 
over te brengen op onze klanten. Je gebruikt daarbij je creativiteit om de symboliek van 
bomen te matchen op de vraag in de markt naar ècht duurzame producten.  



 
 

 

Verder help je met: 

- Zakelijke orders begeleiden en relaties met bestaande klanten onderhouden.  
- Het ontwikkelen van nieuwe concepten waarin bomen centraal staan. 
- Het maken van visuele content zoals time-lapse video’s van de ontwikkeling van 

bomen.  
- Het zoeken naar en testen van nieuwe soorten (een balkon/tuin is een pré J). 

Wie zoeken wij? 
Een natuurliefhebber die van aanpakken weet met een sterke drive voor acquisitie. Je bent 
creatief, accuraat, communiceert eerder te veel dan te weinig en bent op je best in een vrije 
start-up omgeving.  

- Je hebt een HBO/WO-opleiding, bij voorkeur in de richting van marketing en sales.  
- Je haalt plezier uit dynamiek, bent ondernemend en hebt oog voor detail (je ziet de 

bomen èn het bos). 
- Je hebt goed ontwikkelde verkoopvaardigheden en/of bent een natuurtalent. 
- Taal is zeg maar echt jouw ding (and thing) 
- Je hebt een rijbewijs en woont bij voorkeur in de buurt van Amsterdam. 

Wij bieden jou 
Een omgeving waar je je kwaliteiten vol kan benutten en ècht werkt aan een duurzame 
toekomst. Geen ja en amen, maar zijn wie je bent en de mogelijkheid hebben om vorm te 
geven aan een groeiende organisatie. 
En verder… 

- Een contract voor 32 – 40 uur per week. 
- Salaris tussen €2750 en €3500, afhankelijk van ervaring. 
- Een fijne werkomgeving; uitvalsbasis is het nieuwe fulfilmentcentrum van e-Flora naast 

het Amsterdamse bos. 
- Flexibele tijden en deels thuiswerken. 
- Een groen thuis (korting op alle bomen en planten). 

Interesse? 
Stuur een korte motivatiebrief en je CV naar info@treemore.eu t.a.v. Maarten van den Berg. 
Meer weten? Lees alles over onze organisatie op treemore.eu en e-flora.nl. 


