VACATURE
Plantion is verbindend in bloemen en planten: 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. Plantion investeert in een CO2-neutrale marktplaats, onder meer door gebruik van
zonnepanelen en windenergie. Over 2018 realiseerde Plantion een omzet van 98,9 miljoen euro.
Vanwege een ontstane vacature zijn wij op zoek naar een fulltime:

MANAGER FACILITAIR en LOGISTIEK (M/V)
De functie
Als manager logistieke en facilitaire zaken geef je direct leiding aan 3 afdelingshoofden en indirect aan
een 100-tal medewerkers. Je bent lid van het managementteam en rapporteert aan de algemeen
directeur. Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van het logistieke en facilitaire beleid van de
onderneming, zodanig dat een optimale besturing van de materiaal- en goederenstroom plaatsvindt
en daarmee de leveringsbetrouwbaarheid naar klanten wordt gewaarborgd.
Je bent verantwoordelijk voor het inrichten van de logistieke en facilitaire organisatie in termen van
systemen, procedures en hulpmiddelen. Daarnaast draag je zorg voor het vastgoedbeheer en de
organisatie van de bedrijfshulpverlening. Je bent preventiemedewerker en verantwoordelijk voor het
arbobeleid.
De functie-eisen
Je beschikt over een afgeronde passende opleiding op WO/HBO-niveau en hebt minimaal 5 jaar
relevante werkervaring in een coördinerende leidinggevende functie. Je hebt inzicht in zowel
logistieke/facilitaire processen als ook organisatorische en financiële processen en bent in staat deze
processen te implementeren en te borgen. Je hebt een focus op efficiency en verbeteringen en weet
mensen mee te krijgen in het doorvoeren van een veranderingsproces. Je beschikt over goed
ontwikkelde communicatieve en sociale vaardigheden en hebt daarnaast een goede beheersing van
de Duitse taal. Wij zoeken een teamplayer en peoplemanager met een helikopterview, die
overtuigend, resultaatgericht, flexibel en accuraat is.
Wij bieden
Een marktconforme salariëring en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. De werksfeer is prima, de
cultuur hands-on en informeel.
Sollicitatie
Je kunt je motivatie en CV vóór 31 januari 2020 mailen naar Plantion: kristelnijenhuis@plantion.nl .
Voor meer informatie kun je kijken op www.plantion.nl of contact opnemen met algemeen directeur
Peter Bakker, telefoon 0318-66 17 03.

