VACATURE
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. Naast de fysieke inkoopkanalen biedt Plantion haar klanten ook goede online
inkoopmogelijkheden.
Binnen de afdeling logistiek zijn wij voor het team logistieke services op zoek naar een enthousiaste:

LOGISTIEK MEDEWERKER (m/v, 30-35 uur)
Het werk
Plantion biedt haar klanten een breed pakket aan activiteiten en diensten (logistieke services): importen rozenverwerking; ompakken en gereedmaken voor transport van o.a. KOA-handel (Kopen Op
Afstand); transport organiseren; stickeren; hoezen; distribueren van PDM-handel (Plantion Digitale
Marktplaats). Deze activiteiten en diensten worden in de toekomst verder uitgebreid.
Als logistiek medewerker verricht je alle voorkomende logistieke werkzaamheden ten behoeve van deze
diensten. Samen met een klein, gezellig team zorg je ervoor dat de werkzaamheden correct en snel
worden uitgevoerd, zodat de klant op een goede manier wordt bediend.
De werkzaamheden vinden hoofdzakelijk plaats in de vroege ochtenduren, maar incidenteel kan ook ’savonds of op zaterdag om je inzet gevraagd worden.
Wij vragen
Voor deze functie is logistieke ervaring en een MBO werk- en denkniveau een pré, evenals kennis van
bloemen en planten. Omdat de werktijden kunnen wisselen is een flexibele instelling nodig.
Heb jij logistieke ervaring en vind je het leuk om in een klein team tussen de bloemen en planten te
werken? Reageer dan snel!
Wij bieden
Een uitdagende en afwisselende job met alle ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling en
doorgroeimogelijkheden. Wij bieden een mooi salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden,
zoals opleidingsmogelijkheden, extra verlofdagen en toeslagen. De werksfeer is goed, de cultuur
hands-on en informeel.
Sollicitatie
Je kunt je motivatie 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 het hoofd logistiek Eelco van der Vegt: eelcovandervegt@plantion.nl, telefoon 0318-66
18 16.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

