
Veiling Rhein-Maas is de enige bloemen- en plantenveiling in Duitsland, direct gelegen aan de  
Nederlandse grens. Vijf dagen per week kan de vakhandel hier op 8 moderne veilingklokken en op 
meer dan 600 inkoopplekken bloemen en planten kopen. Hiermee zijn we de leidende marktplaats 
voor de verkoop van snijbloemen en potplanten in de Euregio. Als jonge, dynamische onderneming 
zijn we op groei gericht. Passend bij de wensen van onze klanten en aanvoerders werkt u als  
medewerker van ons bedrijf actief mee aan de toekomst.

De functie
• Leiding van de afdeling kwaliteitscontrole en 

verantwoordelijk voor de relevante KPI‘s 
• Waarborging van stabiele en efficiënte proces-

sen en arbeidsprocessen in het dagelijks werk 
(inzet medewerkers, administratie, procesopti-
malisering)

• Doelgroepgerichte verdere ontwikkeling van de 
aanzet tot kwaliteitscoaching

• Strategische, toekomstgeoriënteerde organisa-
tie van de afdeling, ook op basis van duurzaam-
heid

• Personeelsmanagement en -motivatie
• Nauwe samenwerking met de afdeling assorti-

mentsmanagement
• Leiding van overkoepelende projecttaken
• Actieve vertegenwoordiging van Veiling Rhein-

Maas in organen (bijvoorbeeld VBN Stuurgroep 
Regelgeving)

• Jaarlijkse begroting

Het profiel
• Met succes afgesloten studie en/of met succes 

afgesloten tuinbouwopleiding
• Beroepservaring in de groene branche
• Idealiter goede kennis van bloemen en/of 

planten
• Aantoonbare, gezaghebbende competenties op 

het gebied van leidinggeven aan medewerkers
• Kennis van de Duitse en Nederlandse taal, ken-

nis van het Engels een voordeel
• Vaardigheden op het gebied van voorzit- en 

presentatietechnieken
• Sociaal vaardig, initiatiefrijk, goede communica-

tievaardigheden, teamspeler, flexibiliteit, door-
zettingsvermogen en uithoudingsvermogen

• Kennis van automatisering op beginnersniveau, 
kwaliteits- en servicegeoriënteerd

Het aanbod
Wij bieden u een prestatiegerichte, dynamische 
ondernemingscultuur met eerlijke kernwaarden 
en normen en een goed bedrijfsklimaat. U ont-
vangt een prestatieafhankelijke vergoeding en 
profiteert van moderne en flexibele arbeidstijden. 
Onze open en positieve communicatiestructuur 
biedt uitstekende perspectieven en ontwikkelings-
mogelijkheden. Verdere informatie over ons  
bedrijf vindt u op www.veilingrheinmaas.com. 

Hebben wij uw interesse gewekt? Stuur ons a.u.b. 
uw sollicitatie met een salarisindicatie onder 
vermelding van het vacaturenummer 1795 en de 
vroegst mogelijke begintermijn bij voorkeur per 
e-mail aan:

Per direct zoeken wij voor onze locatie in Straelen-Herongen een fulltime 

Hoofd kwaliteitscontrole (v/m)

bewerbungen@veilingrheinmaas.de
Veiling Rhein-Maas GmbH & Co. KG
Human Resources
Veilingstraße A1 47638 Straelen-Herongen, Duitsland


