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 enthousiaste en flexibele:

MEDEWERKER MARKETING EN COMMUNICATIE
(m/v, 28 uur per week)
De functie
Als creatieve duizendpoot bied je ondersteuning op alle vlakken binnen de afdeling marketing en
communicatie. Je denkt mee en ondersteunt bij beurzen, events en experiences. Je hebt oog voor
bloemstyling en signaleert trends. Je speelt hier op in en komt met concrete voorstellen en nieuwe
ideeën. Je hebt een creatieve schrijfstijl en laat dat zien in externe en interne communicatie. Je voert
online marketing activiteiten uit en bent actief op social media. Je maakt onderdeel uit van het team
marketing en communicatie waarbij je rapporteert aan de manager marketing en communicatie.
De functie-eisen
Je beschikt over een afgeronde passende HBO-opleiding. Je hebt een uitstekende beheersing van de
Nederlandse taal in woord en geschrift en kunt creatief schrijven. Je kunt werken met programma’s als
photoshop en hebt affiniteit met social media. Je bent bereid je verder te ontwikkelen. Je bent
proactief, creatief, innovatief en flexibel. Daarnaast ben je een teamplayer en er op gericht om samen
het mooiste resultaat te behalen.
Wij bieden
Een uitdagende en veelzijdige job met veel vrijheid binnen de functie en alle ruimte voor eigen initiatief en
ontwikkeling. Wij bieden een marktconform salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden. De
werksfeer is goed, de cultuur hands-on en informeel.
Sollicitatie
Je kunt je motivatie en CV vóór 31 januari 2020 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 Ellis van Verseveld: ellisvanverseveld@plantion.nl, telefoon 0318-66 18 71.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

