
VACATURE

SENIOR MEDEWERKER 
TUINPLANTEN
Per direct | 24-38 uur per week 

Gaat er bij de woorden Hydrangea, Verbena bonariensis en Lonicera henryi direct een 
lampje branden? Weet je als geen ander hoe je deze (en andere tuinplanten) in de 
watten kan leggen? En heb je ook een kritisch oog op de presentatie van niet alleen 
planten, maar ook potterie en accessoires? Dan zijn wij wellicht op zoek naar jou!

WWat je gaat doen:
- Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze klanten in de Tuinkas
- Je ondersteunt bij het presenteren en onderhouden van plantpresentaties
- Je zorgt voor een adequate verzorging van alle buitenplanten
- Je voelt je verantwoordelijk voor volle schappen en een goede verkoop van zowel 
planten, potterie en accessoires op de afdeling.

Wat je meeneemt:
- Ui- Uitgebreide (en aantoonbare) kennis van buiten/tuinplanten is een pré
- Je hebt een sociaal en bevlogen karakter en werkt goed in zowel teams als zelfstandig
- Je bent op kort termijn beschikbaar voor 38 uur per week (1 fte)
- Je bent bereid om minimaal 1 dag (op een wisselende dag) in het weekend te werken 
- Groen ‘leuk vinden’ of ‘er graag mee bezig zijn om er zo meer over te leren’  is helaas 
niet voldoende om in aanmerking te komen voor deze functie.

Wat wij bieden:
- Een bijzonder conce- Een bijzonder concept in ontwikkeling waar je echt verschil in kan maken
- Een bevlogen en enthousiast team
- Een salaris en voorwaarden conform de non-retail CAO

Interesse? Stuur je sollicitatie dan z.s.m. naar werken@steckutrecht.nl
t.a.v. Karima Benali. Ook voor je vragen kan je op dit mailadres terecht. Maar bellen mag 
ook: 030 782 0680.

Waar je komt te werken:
SSteck is een groene stadsoase-to-be in de wijk Overvecht. Samen met lokale partners 
en makers laten wij heel Utrecht groen laten denken en doen. Onze klanten kunnen bij 
Steck terecht voor een ruim assortiment aan planten, accessoires, tuinmeubels en 
producten om meer te doen aan vergroening zoals regentonnen, wormen-en 
insectenhotels. Ook vind je er een tuincafé, workshops, lezingen en expo’s. 
Er gebeurt een hoop bij Steck! 


