
 
 

 

Category manager (24 – 40 uur) 

Treemore zoekt een gedreven natuurliefhebber die door de bomen het bos ziet en 
ons groeiende productaanbod in goede banen kan leiden. Heb jij een 
diepgewortelde passie voor natuur, hou je van diversiteit en kun je snel schakelen? 
Lees dan verder en solliciteer! 

Over Treemore 

Treemore wil de wereld mooier en veerkrachtiger maken door duurzaam landgebruik 
te bevorderen. Om de kansen van duurzaam landgebruik bij een breed publiek onder 
de aandacht te brengen en om te kunnen investeren in landrestauratie, ontwikkelen 
wij concepten waarin bomen een centrale rol spelen. Met ons eerste concept 
versturen we bomen die als brievenbuspost bij iedereen thuis bezorgd kunnen 
worden. Een klein cadeau met een grote toekomst, voor een leven lang kweekplezier. 
Onze boompjes worden verkocht via partners zoals BloomPost en Plantje.nl. Twee 
nieuwe concepten staan in de steigers. 

Treemore is in 2021 opgericht en werkt nauw samen met e-Flora, de e-commerce 
specialisten van de Dutch Flower Group. Met de toegang tot veel kennis en kunde 
op het gebied van logistiek en online marketing kunnen we accelereren en opschalen. 
Om de groei in Nederland en andere Europese landen in goede banen te leiden, zijn 
we op zoek naar een nieuwe collega die net zo gek is van bomen en natuur als wij en 
altijd en overal het overzicht bewaart.  

Wat ga je doen? 

In de jonge groeifase van Treemore krijg je veel verschillende taken. Onze 
boompjes worden gekweekt door verschillende kwekerijen. Daar worden ze 
gereedgemaakt voor verzending naar Aalsmeer, alvorens ze naar de consument of 
een (buitenlandse) distributeur gaan. Als category manager coördineer je de 
bestellingen, controleer je de kwaliteit, houd je de voorraden bij en koop je 
bestaande en nieuwe producten in bij onze leveranciers. 

 



 
 

 

Verder help je met: 

- Zakelijke orders begeleiden 
- Het zoeken naar en testen van nieuwe soorten (een balkon of tuin is een pré J) 
- Content creatie voor infoboekjes (verzorgingstips, bomenweetjes, graphics) 
- Het ontwikkelen van nieuwe concepten 

Wie zoeken wij? 

Een natuurliefhebber die van aanpakken weet. Je bent accuraat, een tikkie assertief, 
communiceert eerder te veel dan te weinig en bent op je best in een vrije start-up 
omgeving. Daarnaast: 

- heb je minimaal een mbo-opleiding  
- haal je plezier uit dynamiek, ben je ondernemend en heb je oog voor detail (je 

ziet de bomen èn het bos) 
- ben je handig met Excel (of in ieder geval met cijfers, de rest leren we je) 
- schrijf en spreek je goed Engels (nóg een andere taal is een pré) 
- heb je een rijbewijs en woon je bij voorkeur in de buurt van Aalsmeer 
- heb je geen techno-fear maar techno-joy J 

Wij bieden jou 

Een plek waar je kan werken in een jong, enthousiast en toekomstgericht team vol 
inspiratie en creativiteit. Geen ja en amen, maar zijn wie je bent en de mogelijkheid 
hebben om vorm te geven aan een snelgroeiende organisatie. Wij bieden je een 
omgeving waar je je kwaliteiten vol kan benutten en kunt bouwen aan een duurzame 
toekomst. En verder: 

- Een contract voor 24 – 40 uur per week. 
- Salaris passend bij opleiding en ervaring. 
- Een inspirerende werkomgeving. Uitvalsbasis is het nieuwe groene 

fulfilmentcentrum van e-Flora naast het Amsterdamse bos. 
- Vrijheid om (deels) thuis te werken, veel te sporten en gezond te leven. 
- 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. 


