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 CO 2-neutrale
marktplaats, onder meer door gebruik van zonnepanelen en windenergie. Over 2019 realiseerde Plantion
een omzet van 102,2 miljoen euro.
Wegens invulling van een ontstane vacature zijn wij op zoek naar een

Logistiek Medewerker m/v
Het gaat om een functie van 35 uur per week.
Het werk
Als Logistiek Medewerker bij de afdeling Logistiek verricht je logistieke werkzaamheden op de veiling,
zodanig dat binnenkomende producten optimaal worden verwerkt/gedistribueerd en uitgaande producten
tijdig gereed staan. De functie is verdeeld over een flexibel rooster. Dit rooster bestaat afwisselend uit
dagdiensten, ochtenddiensten, avonddiensten, nachtdiensten en weekenddiensten.
De functie-eisen
Je bent in het bezit van minimaal een MBO-3 diploma. Je bent flexibel ingesteld met een klantgerichte,
professionele houding en kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. Een goede beheersing van de
Nederlandse taal is verplicht. Het bezit van een heftruckcertificaat en een certificaat voor veilig werken met
de elektrotrekker is een pré. Wanneer nodig ben je bereid om als BHV-er ingezet te worden. Je bent hiervoor
in het bezit van een BHV diploma of bereid deze te gaan halen.
Wij bieden
We bieden jou een leuke en afwisselende baan, binnen een dynamisch bedrijf met een marktconforme
salariëring en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast krijg je een toeslag voor het werken in het
flexibele rooster. Plantion hecht veel waarde aan groei en ontwikkeling van haar medewerkers, zowel in
functie als via in- en externe opleidingen. De werksfeer is goed, de cultuur hands-on en informeel.
Sollicitatie
Meer informatie over deze functie kun je opvragen bij Nico van de Lagemaat. Zijn telefoonnummer is 0318661812. Je kunt je sollicitatie voorzien van een CV en een motivatiebrief mailen naar Kristel Nijenhuis
KristelNijenhuis@Plantion.nl. Voor meer informatie verwijzen wij je naar www.plantion.nl.

