
 

 

 

 Proces Coördinator (Fulltime) 

Wat we zoeken 
Ben jij de “spin in het web” die wij zoeken. Vind je het een uitdaging om de operationele processen rondom een groep klanten te 
managen en ontwikkelen, om voor de dagelijkse afstemming te zorgen tussen verkoop, inkoop en logistiek en hierbij te streven 
naar operationele excellence. Wil jij het verschil maken voor onze klanten? Dan ligt hier je kans om bij ons te starten als Proces 
Coördinator. 
 
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 van jou vragen 

 Je hebt een HBO werk & denkniveau  

 Je beheerst de Nederlandse taal en daarbij is 

kennis van de Duitse/Engelse/Franse taal een pré 

 Je hebt kennis van Microsoft Office  

 Productkennis van planten is een pré 

 Je bent flexibel met betrekking tot de werktijden 

en eventueel een aantal uren in het weekend 

 Je bent communicatief vaardig, accuraat, kunt 

analytisch denken 

 Je neemt initiatief en kunt goed samenwerken 

 Je bent stressbestendig, enthousiast, leergierig, 

ambitieus en oplossingsgericht 

 

BEN JIJ DEGENE DIE WIJ ZOEKEN? 

Je werkzaamheden 

 Bewaken van de dagelijkse processen en de 
daarbij gestelde deadlines 

 Managen van de dagelijkse orderstroom 
 Dagelijks begeleiden van het logistieke proces 

van de klant m.b.t. gewenste karrenopbouw, 
vertrektijden etc. 

 Opstellen van weekplanningen t.b.v. verkoop, 
inkoop en logistiek 

 Analyseren van claims en fouten in het proces 
en komen met verbetervoorstellen 

 Wegbestellen van inkooporders, monitoren van 
bestellingen en verwerken van verkooporders 

 Werken in een enthousiast team met ambitieuze doelstellingen 

 Je krijgt veel verantwoordelijkheid en er is ruimte voor eigen initiatief 

 Passend salaris 

 Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een fietsregeling, twee keer in de  

week gratis fruit en een bedrijfskantine waar dagelijks verse broodjes en salades voor je klaarliggen 

 

 

 
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 wij jou bieden 

https://hamiplant.onlinevacatures.nl/nl/job/150569/apply

