
         

 

 

 

                                  V A C A T U R E       

                
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. Plantion 

ondersteunt haar inkopers en aanvoerders in de verkoop van hun producten, middels o.a. het 

influencersplatform Taste the Green. Vanwege een ontstane vacature zijn wij op zoek naar een 

enthousiaste fulltime: 
 

 

MEDEWERKER MARKETING EN COMMUNICATIE (m/v) 
 

De functie 

Als creatieve duizendpoot bied je ondersteuning op alle vlakken binnen de afdeling marketing en 

communicatie. Je denkt mee, ondersteunt bij beurzen en events 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 bent in staat om onze producten en diensten op originele 

wijze onder de aandacht te brengen. Je bedenkt en plaatst content (foto’s, video’s, artikelen, e.d.) voor 

onze website en social media kanalen. Naast de online marketingwerkzaamheden verzorg je de 

(interne) communicatie en schrijf en verstuur je nieuwsbrieven en -berichten naar diverse 

stakeholders. Daarnaast ontwerp en bestel je het drukwerk. Je maakt onderdeel uit van het team 

marketing en communicatie waarbij je rapporteert aan de manager marketing en communicatie. 

 

Wij vragen 

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  

Adobe Photoshop en Adobe Premiere Pro 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 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 Jill Hulzinga: jillhulzinga@plantion.nl, telefoon 0318-66 18 73. 

 

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