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Horti Xpert Rondleidingen (Horti Tours) 
World Horti Center – Naaldwijk 
 
Ben jij een echte verhalenverteller en wil jij je brede tuinbouwkennis delen in het kloppende hart van de 
glastuinbouwsector? Lees dan vooral verder! 
 
World Horti Center is hét kennis- en innovatiecentrum van de internationale glastuinbouwsector. 
Bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en overheid werken hier in Naaldwijk samen onder één dak om 
wereldwijde tuinbouwinnovaties te stimuleren. Samen werken deze partijen aan oplossingen voor 
relevante maatschappelijke thema’s zoals water, voedselvoorziening, voedselveiligheid, welbevinden en 
duurzaamheid. 
 
Horti Tours 
Om de verbinding aan te gaan en samen stappen te zetten, bezoeken jaarlijks zo’n 40.000 internationale 
vakmensen uit meer dan 60 landen World Horti Center. Elk bezoek is tot in de puntjes geregeld en 
afgestemd op de aard van de bijeenkomst. 
 
Als Horti Xpert is het aan jou om deze bezoekers te inspireren tijdens rondleidingen (Horti Tours) door 
World Horti Center. Je maakt contact met de groepen, deelt je kennis en speelt zo goed mogelijk in op hun 
individuele wensen. Met jouw verhalen weet je elke gast op z’n eigen manier aan World Horti Center te 
binden! 
 
Competenties 

 Je beschikt over brede tuinbouwkennis, met name over innovaties, samenwerkingsvormen en/of 
selectie- en vermeerdering van plantmateriaal; 

 Je hebt een uitgebreid netwerk en bent op de hoogte van de ontwikkelingen in de tuinbouw op 
nationaal en internationaal niveau; 

 Je hebt goede communicatieve vaardigheden en neemt op een prettige manier de leiding;  
 Je hebt een open houding, maakt makkelijk contact en hebt oog voor groepsdynamiek; 
 Je spreekt naast Nederlands ook vloeiend Engels en bij voorkeur Spaans en/of Duits; 
 Flexibiliteit vereist: je bent doordeweeks tussen 8:00 en 17:30 uur op afroep beschikbaar.  

Wat krijg je ervoor terug? 

 De leukste job in World Horti Center; 
 Werken in een fantastisch team van Horti Xperts; 
 Een goede, vaste vergoeding per rondleiding; 
 Interessante bijeenkomsten en trainingen om bij te blijven over ontwikkelingen in de tuinbouw. 

Interesse? 
Heb jij zin om je kennis te delen in het dynamische World Horti Center en beschik je over de bovenstaande 
competenties? We gaan graag met je in gesprek! Stuur je cv en sollicitatie naar info@worldhorticenter.nl. 
 


