
 
 

 

Marketing & communicatie medewerker 

Treemore zoekt een ambitieuze natuurliefhebber met een marketing en 
communicatie achtergrond om ‘ons verhaal’ uit te dragen. 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 te versnellen, zijn we op zoek 
naar een nieuwe collega die net zo gek is van bomen en natuur als wij en niets liever 
doet dan daar over communiceren.  

Wat ga je doen? 

Je krijgt een belangrijke rol in het uitdragen van ons verhaal. Van website tot 
infoboekjes over de boompjes en social media; via allerlei kanalen breng je met tekst 
een beeld de kracht van bomen en het plezier van iets opkweken over op onze 
doelgroepen. Je schrijft blogs, maakt relevante posts op social media, beantwoordt 
vragen van klanten en partners en zorgt voor online interactie met interessante 
mensen en bedrijven. Je gebruikt je creativiteit om het verhaal en de symboliek van 
onze boompjes te matchen op de (latente) vraag, zoals ‘samen groeien’ of tot ‘grote 
hoogte stijgen’ als welkomstboodschap voor nieuwe medewerkers. Met jouw frisse 



 
 

 

blik denk je mee over de communicatiestrategie waarmee we zoveel mogelijk 
mensen dichter bij de natuur kunnen brengen aan de hand van onze producten. 

Verder help je met: 

- Zakelijke orders begeleiden en relaties met wederverkopers onderhouden Het 
zoeken naar en testen van nieuwe soorten (een balkon of tuin is een pré J) 

- Het ontwikkelen van nieuwe concepten 
- Het professionaliseren van onze visuele content zoals gebruik van time-lapse 

camera’s om de ontwikkeling van bomen goed te kunnen overbrengen. 

Wie zoeken wij? 

Een natuurliefhebber die van aanpakken weet. 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 in de richting van marketing en/of 
communicatie.  

- Je haalt plezier uit dynamiek, bent ondernemend en hebt oog voor detail (je 
ziet de bomen èn het bos). 

- Taal is zeg maar echt jouw ding (and thing). Expertise in fotografie en video is 
een pré. 

- Je hebt een rijbewijs en woont bij voorkeur in de buurt van Aalsmeer. 
- Je hebt techno-joy. 
- Ervaring met InDesign en PhotoShop zouden we geweldig vinden maar er is 

ook alle ruimte om dat te leren. 

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 32 – 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. 


