
 

 

 

 Meewerkend voorman logistiek 

(Fulltime) 

Over ons 
Hamiplant is een toonaangevend handelsbedrijf in kamer- en tuinplanten en levert aan Groothandelaren, Tuincentra, 
Bouwmarkten en Supermarkten in Europa. Ons brede assortiment stellen wij dagelijks beschikbaar aan onze klanten.  Met hen 
en onze kwekers richten wij een optimale supply chain in. Hamiplant is onderdeel van Dutch Flower Group. 
 

Wat we zoeken 
Heb je altijd al willen werken in een dynamische, groene omgeving? Heb je goed inzicht in de kwaliteit van onze producten?  
Dan zijn we op zoek naar jou! Als meewerkend voorman logistiek ben je verantwoordelijk is voor de eindcontrole binnen onze 
distributie/logistieke afdeling. 

Wat we van jou vragen 

 MBO werk- en denkniveau, bij voorkeur een 

afgeronde opleiding in logistiek of groene 

detailhandel  

 Ruime aantoonbare ervaring met en kennis van 

planten 

 Affiniteit met het aansturen van een klein team 

medewerkers (3-5 collega’s), ervaring hierin is 

een pré 

 Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 

 Communicatief sterk met een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel 

 Kwaliteitsgericht, stressbestendig 

 In staat om zowel zelfstandig als samen met 

collega’s te werken 

 

BEN JIJ DEGENE DIE WIJ ZOEKEN? 

Je werkzaamheden 

 Het controleren van de producten op hoogte 
en kwantiteit 

 Rapporteren over de kwaliteit en kwantiteit en 
direct actie ondernemen richting de ontvangst 
controle 

 Leeghouden van de buffer die ontstaat door 
binnenkomende producten en op de juiste 
manier in de voorraad plaatsen 

 Het instrueren en aansturen van 
distributiemedewerker(s) binnen het team 

 Inrichten en bewaken van werkprocessen en 
richtlijnen 

 Fungeren als aanspreekpunt voor de 
teamleden en de manager logistiek 

 Dagelijks overleg met de overige teamleiders 
ter bevordering van de onderlinge 
samenwerking en de optimalisatie van het 
distributieproces 
 Het controleren van de producten op 

hoogte en kwantiteit. 
 Rapporteren over de kwaliteit en kwantiteit 

en direct actie ondernemen richting de 
ontvangst controle. 

 Leeghouden van de buffer die ontstaat door 
binnenkomende producten en op de juiste 
manier in de voorraad plaatsen. 

 Het instrueren en aansturen van 
distributiemedewerker(s) binnen het team. 

 Inrichten en bewaken van werkprocessen 
en richtlijnen.  

 Fungeren als aanspreekpunt voor de 
teamleden en de manager logistiek.  

 Dagelijks overleg met de overige 
teamleiders ter bevordering van de 
onderlinge samenwerking en de 
optimalisatie van het distributieproces.  

 Het controleren van de producten op 
hoogte en kwantiteit. 

 Werken in een enthousiast team met ambitieuze doelstellingen 

 Je krijgt veel verantwoordelijkheid en er is ruimte voor eigen initiatief 

 Passend salaris 

 

 

 
Solliciteer dan direct via deze link.  

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

0174 - 612387  

HR@edendekker.nl  

                  

Wat wij jou bieden 

https://hamiplant.onlinevacatures.nl/nl/job/148822/apply

