
 

 

 

 

 

 

 

 

LAVENDEL PLUS te ULVENHOUT (omgeving Breda) richt zich sinds 2005 actief op de 

verkoop van grote lavendelplanten in pot. Door middel van hoogwaardige kennis, innovatie 

en een enthousiast team is het bedrijf inmiddels uitgegroeid tot een moderne, 10 hectare grote 

lavendelkwekerij.  

  

 

  
Lavendel Plus is een zusterorganisatie van “Van den Wijngaart B.V.” Dit is een frambozen en 

aardbeienplantenkwekerij, tevens gevestigd in Ulvenhout. De ouders van eigenaar Jac-jan van 

den Wijngaart begonnen in 1985 met het vermeerderen van aardbeienplanten. In 2002 is het 

bedrijf overgenomen door Jac-Jan. Hierna groeide het bedrijf uit tot een middelgrote 

aardbeienplantenkwekerij, met 11 hectare modern containerveld die binnen een straal van 5 

km rond het bedrijf liggen. Sinds 2005 zijn de activiteiten uitgebreid met de start van 

Lavendel Plus, waarvan Jac-Jan tevens de DGA is.   

 
Het assortiment 
Lavendel Plus kweekt grote, visueel aantrekkelijke en heerlijk geurende lavendelplanten in 

pot. Het assortiment bestaat uit verschillende rassen zoals de Lavandula Munstead, Little 

lady, Essence Purple, Hidcote en de Stoechas Blue Star als hoofdrassen. Deze rassen zijn van 



 

 

begin april tot einde juli beschikbaar in verschillende potmaten. De afzet vindt voornamelijk 

plaats via de veilingen van Flora Holland.  

  
De kwaliteit van de planten staat binnen het bedrijf voorop. Naast de teelt, geven de 

medewerkers  van Lavendel Plus ook bovengemiddeld veel aandacht aan de overige 

bedrijfsprocessen, zoals hygiëne en het  milieu. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 

en watergiften worden zo optimaal mogelijk uitgevoerd. Hierdoor voldoet Lavendel Plus aan 

alle eisen van de NAK en MPS-GAP.  

 

Doordat Lavendel Plus zichzelf zulke hoge kwaliteitseisen oplegt, is het bedrijf jaarlijks in 

staat om een grote hoeveelheid van een exclusief en uniform product van uitstekende 

kwaliteit aan te bieden.  

 
  

Afzet en klanten 
Door de ruime beschikbaarheid van de verschillende lavendelplanten is het mogelijk om snel 

en correct grote partijen lavendel voor bijvoorbeeld bouwmarkten, supermarkten, tuincentra 

en groothandelaren, in zowel binnen- en buitenland, in relatief korte tijd transportklaar te 

maken. Iedere bestelling voor 16.00 uur geplaatst kan de volgende dag geleverd worden op de 

veilinglocaties Aalsmeer, Naaldwijk, Bleiswijk, Venlo, Lochristi of bij de klant op 

locatie. Hierbij verzorgt Lavendel Plus tevens het logistieke deel, waarbij zorgvuldig rekening 

wordt gehouden met hoge kwaliteitseisen. 

  

Naast leveringen in Nederland exporteert Lavendel Plus ook planten naar Duitsland, België, 

Noorwegen, Zweden, Denemarken, Frankrijk, Groot Brittannië, Tsjechië, Zwitserland, 

Oostenrijk, Luxemburg, Polen, Spanje en Ierland. 

  

 

Momenteel is binnen Lavendel Plus de positie vacant van: 

 

 

ACCOUNTMANAGER 

…… commercieel sterk en affiniteit met tuinbouw ….. 

……mooie MT positie met doorgroeiperspectief…… 

 

Het betreft een MT positie, te samen met de algemeen directeur (DGA), de bedrijfsleider en 

de controller. De Accountmanager werkt nauw samen met/ stuurt de medewerker 

verkoopondersteuning (0,6 fte) aan.    

 



 

 

Taken en Verantwoordelijkheden: 

• Leidinggeven aan en coachen van het verkoopteam; 

• Vertegenwoordigen van Lavendel Plus binnen het Management Team (zijn van eerste 

aanspreekpunt); 

• Onderhouden van (commerciële) contacten met klanten, leveranciers en de veilingen; 

• Bezoeken van klanten, beurzen, demodagen en netwerkevents; 

• Opstellen van verkoopprognoses voor komende seizoen en deze vertalen in operationele en 

commerciële acties; 

• Uitvoeren en aansturen van het marketingbeleid (website, social media, beurzen, 

nieuwsbrief, vaktijdschriften, acties etc); 

• Opstellen en analyseren van overzichten van de gerealiseerde verkopen van afgelopen 

seizoen; 

• Aansturen van het facturatieproces; 

• Uitvoeren van de inkoop van planten en potten; 

• Opstellen van voorraadoverzichten gericht op optimaliseren van de voorraden; 

• Uitvoeren van diverse operationele activiteiten (meewerkend voorman); 

• Ondersteunen van collega MT-leden in brede zin des woords.   

 

Profielkenmerken van de juiste kandidaat: 

• HBO werk- en denkniveau (bij voorkeur commerciële of bedrijfskundige richting); 

• Commerciële en/ of operationele ervaring binnen de tuinbouwsector is een pre; 

• Is binnen het MT (zelfstandig) het eerste aanspreekpunt voor Lavendel Plus. Weet deze 

positie op basis van inzet en kennis van zaken op een natuurlijke manier te vervullen;       

• Is “het gezicht” en eerste aanspreekpunt voor alle activiteiten van Lavendel Plus;  

• Bij voorkeur kennis van en ervaring met sales-forecasting en verkoopanalyses; 

• Ervaring met en/ of gevoel bij het werken binnen een familiebedrijf; 

• Een “hands-on” en “can-do” mentaliteit; 

• Beheersing van de Engelse en Duitse taal.   

 

 

 

 

 



 

 

 

Beschikbaarheid: 
De voorkeur gaat uit naar een kandidaat die full-time beschikbaar is en woonachtig is in de 

omgeving Breda.  

 

Arbeidsvoorwaarden: 
Lavendel Plus biedt goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 

prestatie afhankelijke bonusregeling, telefoon- en laptop van de zaak.  

 

Procedure en informatie:                                                                                                                                                                 

Lavendel Plus laat zich in deze procedure exclusief bijstaan door Up2Next. Geïnteresseerde 

kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te 

sturen naar frank.rudolph@up2next.com. Indien u aanvullende  informatie wenst kunt u 

bellen met Frank Rudolph (06-53812321). 

 

 


