Beroep in het kort

Bedrijfsleider/ondernemer bloem,
groen en styling
Beroepsbeschrijving

Sectorkamer voedsel,
groen en gastvrijheid

De bedrijfsleider/ondernemer bloem, groen en styling werkt zorgvuldig, efficiënt en met respect voor de
natuur, het groene product, de klant en de bedrijfsuitrusting. Hij is communicatief en sociaal vaardig,
enthousiast en gemotiveerd en weet conflicten te hanteren. Hij heeft inlevingsvermogen, is flexibel en
oplossingsgericht. Hij is ontwikkelingsgericht zowel voor zichzelf als zijn medewerkers. Hij werkt goed
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samen met collega’s/medewerkers en motiveert, inspireert en enthousiasmeert hen. Hij heeft
commercieel inzicht en heeft een ondernemende houding. Hij combineert het ondernemerschap met

Niveau

verantwoordelijkheidsgevoel voor mens, milieu en maatschappij. Hij werkt klantgericht, professioneel en
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resultaatgericht. Hij heeft brede product- en vakkennis en beheerst een breed scala aan
vakvaardigheden. Hij staat open voor nieuwe ontwikkelingen in zijn vakgebied. Hij anticipeert en speelt

In deze leaflet

in op trends en ontwikkelingen en implementeert deze waar mogelijk in de bedrijfsorganisatie. Hij sluit

beschrijven we de

waar mogelijk aan bij de belevingswereld van de klant en creëert daarmee commerciële kansen. Hij weet

inhoud van een mbo-

met zijn marketing- en communicatiebeleid zijn klanten zowel online als offline te bereiken.

beroep. Zo weet u wat
u van iemand mag

Kerntaken en werkprocessen

verwachten die

Maken en verkopen van groene producten/arrangementen

vakgebied.

•

Heeft commerciële contacten

•

Maakt bloemwerk, groene decoraties en/of presentaties

•

Verzorgt de (online) winkel-/productpresentatie

•

Verzorgt groene producten en natuurlijke materialen

Start een onderneming
•

Combineert ideeën tot een ondernemersconcept

•

Kiest een vorm voor ondernemen

•

Ontwikkelt bedrijfsprocessen en bereidt bedrijfsvoering voor

•

Ontwikkelt een businessmodel

•

Zet een financiële structuur van de onderneming op

Geeft leiding aan een onderneming
•

Beheert financiën en voert de financiële administratie uit

•

Organiseert en bewaakt kwaliteit

•

Stelt operationeel plan op

•

Stuurt medewerkers aan (in projecten)

•

Stuurt met ondernemingsinformatie

Uitvoeren werkzaamheden rondom inkoop, verkoop en vermarkten van producten
•

Bepaalt assortiment/inkoopbeleid

•

Bepaalt inkoopvolume en -budget en draagt zorg voor voorraadbeheer

•

Creëert waarde voor doelgroepen

•

Ontwikkelt een marketingstrategie

gediplomeerd is in dit

