STAGE OPDRACHT
Plantion te Ede is een moderne, complete en inspirerende marktplaats voor kwekers en
sierteeltdetaillisten. Met 150 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.
Vanwege ondersteuning bij de Digitale Marktplaats is Plantion op zoek naar een:

HBO-STAGIAIRE
Context
In 2016 heeft Plantion een digitaal verkoopkanaal geïntroduceerd dat zich richt op aanvullende
producten. Via Plantion Digitale Marktplaats (PDM) kunnen aanvoerders bijvoorbeeld ook
nicheproducten die niet voor de klok komen, bij klokkopers onder de aandacht brengen. PDM versterkt
het one-stop-shopping karakter van Plantion, omdat klokkopers nu op één plek terecht kunnen voor
het klokaanbod én een groot aantal aanvullende producten. Daarbij worden digitale bestellingen
tegelijk met de klokproducten geleverd en uniform afgerekend.
De stage
Omdat de PDM nog vrij nieuw is en er nog diverse onderdelen verfijnd en uitgewerkt dienen te
worden, zoekt Plantion vanaf september 2017 ondersteuning in de vorm van een meewerkstage. Het
gaat vooral om commerciële en technische ondersteuning:
 Rapportages en marktbeeld opzetten op basis van diverse gegevensbronnen;.
 Analyseren van trends, ontwikkelingen en mogelijkheden op basis van diverse
gegevensbronnen;
 Ondersteuning bij projectgroep PDM;
 Ondersteuning van medewerkers bij dagelijkse werkzaamheden.
De opleidingseisen
Deze stageopdracht is benaderbaar vanuit verschillende opleidingsrichtingen, zoals commerciële
e
eeconomie en is geschikt voor en 2 of 3 jaars meewerkstage.
Je bent iemand die van uitdagingen houdt en proactieve inzet toont. Je hebt een goede beheersing
van Ms Office (Word en Excel) en van de Nederlandse taal. Je hebt verantwoordelijkheidsbesef,
probleemoplossend vermogen en kunt goed plannen en organiseren. Ervaring met Google Analytics is
een pré.
Wij bieden
Een stabiele organisatie met een marktconforme stagevergoeding. De werksfeer is prima, de cultuur
hands-on en informeel.
Sollicitatie
Je kunt je reactie en CV mailen naar Plantion, ter attentie van Kristel Nijenhuis:
kristelnijenhuis@plantion.nl. Voor meer informatie kun je kijken op www.plantion.nl of contact
opnemen met Sjanne Schouls (sjanneschouls@plantion.nl, 0318 – 66 17 82).

