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MBO Westland, Vertify en WHC Expo BV maken onderdeel uit van World Horti Center.

 
 

 

Vacature Accountmanager World Horti Center – 40 uur  

  
Als relatiemanager ben jij de spil in de dienstverlening van het World Horti Center, je bent de verbindende 
schakel tussen onze participanten en partners en bent het gezicht van hét kennis- en innovatiecentrum van 
de internationale glastuinbouwsector. 
 
Ben jij een echte verbinder, goed in het bouwen en onderhouden van je netwerk, heb je overtuigingskracht 
en heb je gevoel en passie voor wat er speelt in de tuinbouwsector? Dan ben jij de collega die we zoeken! 
 
In World Horti Center werken bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en overheid in Naaldwijk samen onder één 
dak om wereldwijde tuinbouwinnovaties te stimuleren. Het is dé ontmoetingsplek, waar jaarlijks 
tienduizenden internationale bezoekers ervaren wat bedrijven te bieden hebben op het gebied van 
innovatieve glastuinbouw en duurzame voedselproductie. Meer dan honderd bedrijven – participanten uit 
de gehele tuinbouw keten – zijn er actief. Voor hen is World Horti Center het gezamenlijke platform waarop 
zij activiteiten rond marketing, internationalisering en innovatie ontwikkelen.  
  
Functieomschrijving  
World Horti Center zoekt een gedreven accountmanager die de externe contacten met onze participanten 
en partners onderhoudt, die de behoeftes van deze opvolging kan geven en kan doorzetten binnen de 
organisatie. Je werkt nauw samen met een hecht en dynamisch team dat zich dagelijks inzet om de ervaring 
voor bezoekers en de kansen voor het bedrijfsleven die World Horti Center biedt te optimaliseren. 
Je voornaamste taak is de participanten van World Horti Center betrokken, geïnformeerd en tevreden te 
houden. Hiernaast onderhoud je nauwe relaties met sectorale belangenorganisaties en relevante 
overheidsinstanties. Je zet je in om in de behoeften van onze participanten te voorzien en je legt verbindingen 
tussen inkomende (internationale) delegaties en de participanten. Je bent actief in het werven van nieuwe 
participanten, sluit zelfstandig nieuwe contracten en hebt het contractbeheer onder je hoede.   
 
Jouw profiel 
Je bent commercieel ingesteld, kunt goed luisteren, bent communicatief sterk en in staat jezelf alsmede 
World Horti Center op een uitstekende manier te (re)presenteren. 
Je kent je weg in de glastuinbouwsector en hebt affiniteit met duurzaamheid en innovaties, je denkt in 
mogelijkheden en bent oplossingsgericht; hierdoor ben je een strategische gesprekspartner voor 
tuinbouworganisaties op alle niveaus. Je hebt ervaring als accountmanager en/of relatiebeheerder en bent 
het type dat razendsnel een eigen netwerk weet te creëren. Je vertaalt commerciële kansen in nette 
offertes. Je bent enthousiast, flexibel, kritisch, stressbestendig en hebt een goede beheersing van de Engelse 
taal in woord en geschrift.  
 
Aanbod  
Je komt te werken op een dynamische en zeer inspirerende plek, waarbinnen we een uitdagende functie 
bieden met veel vrijheid. Het betreft een functie voor 40 uur in de week met goede arbeidsvoorwaarden en 
passende salariëring.   
   
Interesse?  
Past deze vacature bij je én wil je deel uitmaken van de dynamische werkomgeving van 
World Horti Center? We gaan graag met je in gesprek! Stuur dan je cv en sollicitatie 
naar HR@worldhorticenter.nl. 
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