VACATURE
Plantion te Ede is een moderne, complete en inspirerende marktplaats voor kwekers en
sierteeltdetaillisten. Met 155 medewerkers creëert Plantion optimale afzetmogelijkheden voor
producten van haar aanvoerders. Plantion combineert onder één dak een klokveiling (dagverse
bloemen en planten), een groencentrum (boomkwekerijproducten) en een groothandelscentrum
(bloemen, planten en bloemisterijartikelen). Daarnaast bemiddelt Plantion rechtstreeks tussen kweker
en koper. Veel producten zijn ook via Plantion Digitale Marktplaats verkrijgbaar.
Wegens invulling van een ontstane vacature binnen de afdeling Logistiek zijn wij op zoek naar een:

Logistiek Medewerker Digitale Marktplaats m/v (20 uur)
Het werk
Als Logistiek Medewerker op de digitale marktplaats ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van de
logistieke werkzaamheden m.b.t. het ontvangen en uitleveren van bloemen, planten en hardware die
via de digitale marktplaats zijn gekocht. Tevens zorg je voor de administratieve afhandeling van de
orderstroom. Alles met als doel onze klanten op een snelle en efficiënte manier te voorzien van de
gekochte goederen. De afdeling digitale marktplaats is een afdeling in ontwikkeling welke snelle groei
doormaakt. Naast deze primaire taak is de afdeling ook verantwoordelijk voor distributie
werkzaamheden.
Wie zoeken we?
Om in deze brede functie en binnen Plantion succesvol te kunnen zijn, zijn we op zoek naar iemand
die zich snel informatie en processen eigen maakt, niet bang is om op allerlei fronten letterlijk de
handen uit de mouwen te steken en snel inzetbaar is op diverse werkplekken binnen logistiek. Verder
dienen de volgende competenties aanwezig te zijn:
Probleemoplossend vermogen, zelfstandig, initiatiefrijk, kwaliteitsbewust en communicatief vaardig
(kunnen schakelen op verschillende niveaus en met diverse doelgroepen).
Wat verwachten we aan opleiding, kennis en ervaring?
Minimaal een afgeronde MBO niveau 4 opleiding in logistieke richting;
Ervaring in de logistiek;
Kennis van administratieve systemen, Word, Excel, LVS;
Kunnen omgaan met logistieke besturingsprogramma’s;
In het bezit van een elektrotrekker- of heftruckcertificaat of bereid deze te halen;
Goede beheersing van de Nederlandse taal;
Vroeg kunnen starten (4:00 – 5:00 uur).
Wij bieden
Een marktconforme salariëring en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Plantion hecht veel waarde
aan groei en ontwikkeling van haar medewerkers, zowel in functie als via in- en externe opleidingen.
De werksfeer is prima, de cultuur hands-on en informeel.
Sollicitatie
Meer informatie over deze functie kun je opvragen bij Ard Tiberius. Zijn telefoonnummer is 0318661811. Je motivatiebrief voorzien van CV dient uiterlijk 18 december 2017 bij ons binnen te zijn. Je
kunt deze mailen naar KristelNijenhuis@Plantion.nl. Voor meer informatie verwijzen wij je naar
www.Plantion.nl.

