
 
Wil jij werken in een dynamische, groene omgeving? Heb je ruimtelijk inzicht en steek jij graag je handen uit de mouwen? Dan 
zijn we op zoek naar jou! Als logistiek medewerker zorg jij er met het team voor dat alle planten op het juiste moment op de 
juiste plaats komen. In deze functie maakt je deel uit van ons vaste team Logistiek en ben je gezamenlijk verantwoordelijk voor 
de klantgerichte verdeling en het verzendklaar maken van de planten. 
 

Over ons 
Onze klanten verbazen zich keer op keer over ons prachtige plantenassortiment. Wij leveren ultrasnel vanuit het Westland aan 
groothandel, vakhandel, tuincentra en retailers in geheel Europa. Wij zijn onderdeel van Dutch Flower Group en maken 
daardoor deel uit van een van de grootste bloemen en planten leveranciers van Europa.   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wat breng je mee: 

 Je hebt kennis en ervaring in een 

vergelijkbare functie 

 Plantenkennis is een pre 

 Je bent flexibel qua werktijden en hebt een 

collegiale houding 

 Je beheerst de Nederlandse taal goed 

 Je kunt goed samenwerken en bent 

resultaatgericht 

 

BEN JIJ DEGENE DIE WIJ ZOEKEN? 

 

Je werkzaamheden: 

 De dag begint tussen 6:00 en 8:00 uur 

 Je bent verantwoordelijk voor het juist 

opbouwen van de karren, de controle op de 

kwantiteit, productiviteit en het op tijd 

afronden van de orders 

 Samen met 90 collega’s zorg je dat de 

bestellingen tijdig klaar staan 

 Kortom: Jij maakt onze klanten blij door te 

zorgen dat wat zij bestellen in goede 

aantallen en met goede kwaliteit geleverd 

wordt 

Solliciteer dan direct via deze link.  

Nieuwsgierig? Neem dan contact op met Petra van der Waal voor meer informatie.  

0174 - 612387  

P&O@hamiplant.nl  

                  

Wat kun je van ons verwachten? 
Wij zorgen voor een uitdagende werkomgeving met marktconforme arbeidsvoorwaarden. Bij Hamiplant werken we in een 

moderne, groene en gezonde omgeving. Zo is er voor medewerkers o.a. een fietsregeling, twee keer in de week gratis fruit en 

een bedrijfskantine waar dagelijks verse broodjes en salades voor je klaarliggen. En bij overwerken zorgen wij natuurlijk voor 

een gezonde en wisselende maaltijd. Verder is er volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden. 

LOGISTIEK MEDEWERKER  
(fulltime) 

https://hamiplant.onlinevacatures.nl/nl/job/136569/apply

