
 

 

DE PASSIE VAN FLORICULTURA  

Tropische planten zijn onze passie. Het bedrijf is al sinds 1933 specialist in veredelen en vermeerderen van 

tropische planten. Als marktleider in uitgangsmateriaal van verschillende soorten orchideeën leveren wij 

jaarlijks wereldwijd tientallen miljoenen planten voor de opkweek tot snijbloem en potplant aan kwekers. 

Het streven naar perfectie en het creëren van sterke, renderende en onderscheidende variëteiten voor onze 

klanten; dat drijft de mensen van Floricultura. 

 

VOOR IEDERE KLIMAATZONE EN ELKE TYPE KLANT  

Op onze vestigingen in Nederland, India, Brazilië, Taiwan en de Verenigde Staten realiseren wij een breed 

assortiment orchideeën en anthuriums voor iedere klimaatzone én voor elk type klant. Rendement voor de 

kweker, dat telt voor ons!  

Floricultura professionaliseert verder en hierdoor ontstaat een plek voor een: 

 

STAGIAIR BEDRIJFSKUNDE EN AGRIBUSINESS 
 

STAGE OPDRACHT 

De opdracht is om alle protocollen van de volledige organisatie (internationaal) gelijkwaardig te krijgen. Het 

uiteindelijke doel is dat deze protocollen zowel in Nederland als in India gebruikt kunnen worden. In 

samenwerking met de specialist procestechnologie start je vanaf de basis met een nieuw kwaliteit 

handboek, waarbij de informatie van het huidige proces en protocollen leidend is. 

 

Daarnaast moeten ook alle masterdocumenten uniform gemaakt worden of zelfs opnieuw opgesteld 

worden. Dit omvat recepten, machine instructies, etc. Alle masterdocumenten zijn Engelstalig en moeten 

daarnaast opgesteld worden in de taal van het land waar deze gebruikt worden. 

 

WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU 

• Je hebt je HBO/HAS opleiding bijna afgerond.  

• Je bent beschikbaar voor een stageduur van 6 maanden. 

 

FLORICULTURA BIEDT 

• Een leuke stage plek op de locatie Heemskerk. 

• Een uitdagende en zelfstandige opdracht, waarbij je een bijdrage kunt leveren aan de verdere 

professionalisering en kwaliteitsbeheersing van ons bedrijf. 

 

MEER WETEN EN REAGEREN? 

Meer informatie kan je krijgen bij Peter Laan, Specialist Procestechnologie Laboratoria, e-mail: 

p.laan@floricultura.com. Stuur uiterlijk 31 augustus jouw motivatie en CV naar: HR@floricultura.com. Wij 

willen de procedure voor 15 september afronden. 
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