
2/2 

(Junior) bomenliefhebber 

Treemore zoekt een gedreven natuurliefhebber met kennis van (het kweken van) bomen en 
affiniteit met techniek. Heb jij een diepgewortelde passie voor natuur én steek je graag je 

handen ver uit de mouwen? Lees dan verder en solliciteer! 

Over Treemore 

Wij willen de wereld mooier en veerkrachtiger maken door te investeren in landherstel. Om 
hiervoor de financiële middelen te realiseren 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 (te bekijken op BloomPost.nl). 

Treemore 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 als wij.  

Wat ga je doen? 

In de eerste groeifase van Treemore zal je veel verschillende taken krijgen en snel moeten 

schakelen. De boompjes worden gekweekt door onze biologische partnerkwekerij vlakbij 
Wageningen. Daar worden ze gereedgemaakt voor verzending naar Aalsmeer, alvorens ze 
naar de klant of een buitenlandse distributeur gaan. Je helpt met het stroomlijnen van het 
logistieke proces en zorgt dat alle ontvangers een kerngezond boompje krijgen. Verder help 

je met: 

- Het kweekproces perfectioneren 
- Voorraadbeheer 

- Het zoeken naar en testen van nieuwe soorten 
- Content voor flyers (verzorgingstips, bomenweetjes, graphics) 
- Content voor marketing (website, social media) 
- 3D-printers bedienen (die worden gebruikt voor de klepjes op de potjes) 

- Zakelijke orders begeleiden 
- Het ontwikkelen van ons eerste landherstelproject  

Wie zoeken we? 

Een natuurliefhebber die van aanpakken weet. Je bent accuraat, communicatief sterk in het 

Nederlands en Engels en je ziet zowel de bomen als het bos. 

https://www.bloompost.nl/bloemen/brievenbus-bomen.html
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- Je hebt minimaal een (bijna) afgeronde Hbo-opleiding waarin plantenkennis een 
belangrijk onderwerp is 

- Je haalt plezier uit dynamiek  
- Je bent flexibel, ondernemend en hebt oog voor detail 
- Je hebt een rijbewijs en woont bij voorkeur in de buurt van Wageningen 
- Je hebt techno-joy 

Wij bieden 

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. 

- 16 – 40 uur per week 

Interesse? 

Stuur je motivatiebrief en CV naar info@treemore.eu t.a.v. Maarten van den Berg. 

Lees meer over onze organisatie op treemore.eu en e-flora.nl. 

https://www.youtube.com/watch?v=TKQzqwn-jIM
http://www.treemore.eu/
http://www.e-flora.nl/
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