
         

        

       

         V A C A T U R E           

            
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.  

 

Binnen de afdeling ondersteunende diensten zijn wij op zoek naar een enthousiaste en flexibele fulltime: 

 

           LOGISTIEK  MEDEWERKER  m/v 
 

Het werk 

Als Logistiek Medewerker binnen de afdeling ondersteunende diensten ben je verantwoordelijk voor 

het uitvoeren van de logistieke werkzaamheden m.b.t. het ontvangen en uitleveren van logistieke 

hulpmiddelen. Tevens zorg je voor registratie en administratieve handelingen van de fustbewegingen. 

Alles met als doel onze klanten op een snelle en efficiënte manier te voorzien van logistieke 

hulpmiddelen. Je bent samen met je collega’s verantwoordelijk voor de fustwaslijn, waar meerdere 

machines staan. Je bedient de machines, lost storingen op en zorgt ervoor dat de machines productief 

zijn en goed draaien. Daarnaast verwerk je het afval.   

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 de afdeling. 

De werktijden liggen op maandag t/m donderdag tussen 5:00 en 21:00 uur en op vrijdag tussen 5:00 

en 18:00 uur. 

 

Wij vragen 

Minimaal een afgeronde MBO niveau 3 opleiding in logistieke richting. Je hebt minimaal 1 jaar 

relevante werkervaring. Je beschikt over technische vaardigheden en hebt affiniteit met machines. Je 

kunt omgaan met logistieke besturingsprogramma’s en hebt kennis van administratieve systemen 

zoals Excel. Je kunt nauwkeurig en geordend werken. Je beschikt over een probleemoplossend 

vermogen en denkt mee over verbeterpunten voor de verschillende processen. Je bent initiatiefrijk, 

proactief, kwaliteitsbewust en communicatief vaardig (kunnen schakelen op verschillende niveaus en 

met diverse doelgroepen). 

 

Wij bieden 

Een verantwoordelijke functie met genoeg uitdaging en een marktconforme salariëring, toeslagen 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 goed, de 

cultuur hands-on en informeel. 

 

Sollicitatie 

Meer informatie over deze functie kun je opvragen bij Wilfried van Oijen. Zijn telefoonnummer is 0318-

661814. Je kunt je motivatiebrief voorzien van CV mailen naar kristelnijenhuis@plantion.nl. Voor meer 

informatie verwijzen wij je naar www.plantion.nl. 

 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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