
 

MEDEWERKER PRODUCTPLANNING 
 

TEAM PLANNING 

Alle orders welke wij met klanten hebben afgesproken worden centraal vastgelegd en verwerkt in een 

centrale planning. Deze worden door de productplanners uitgewerkt naar productplanningen en 

werkopdrachten. Een team van 4 enthousiaste en betrokken medewerkers is hier dagelijks mee bezig en 

zorgen ervoor dat we op tijd de juiste planten maken voor onze klanten. Ook wordt ervoor gezorgd dat de 

juiste hoeveelheden en soorten planten apart gehouden worden om nieuwe planten te maken.  

Omdat wij het steeds beter willen doen en wegens uitbreiding van activiteiten, zijn wij op zoek naar een 

nieuwe collega die ons team komt versterken.   

 

FUNCTIE-INHOUD 

• Na een gedegen inwerkperiode krijg je een plantengroep onder jouw verantwoordelijkheid. 

• Je vertaalt de orders naar de juiste productie opdrachten per soort, op tijd en naar locatie. 

• Optimaal beheer van jouw plantsoorten en zorgt dat de juiste planten worden geselecteerd voor de 

toekomstige productie. 

• Je verbetert de kwaliteit van jouw planten door effecten van ziekte, schimmels etc. adequate aan te 

pakken in jouw productieplanning. 

• Waar nodig ondersteun je jouw collega planners en vervang je deze bij afwezigheid, verlof etc. 

• Je werkt continu aan het verbreden en verhogen van het kennisniveau van jou en het team. 

 

WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU 

• Analytisch scherp, verbanden kunnen leggen tussen data. 

• Nauwkeurig en objectief. 

• Ruime ervaring in Excel en behendig met de computer in algemene zin. 

• Opbouwend kritisch naar jezelf, jouw team en de omgeving. 

• Open staan voor verandering en verbetering. 

• Communicatief bedreven (Engels en Nederlands). 

• Minimale beschikbaarheid van 80% en flexibele inzet. 

• MBO+ / HBO werk- en denkniveau.  

 

FLORICULTURA BIEDT 

• Een afwisselende en verantwoordelijke functie binnen een leuk team. 

• Een marktconform salaris, mede afhankelijk van kennis en ervaring. 

 

MEER WETEN EN REAGEREN? 

Meer informatie kan je krijgen bij Danijela Vujovic, Senior Planning. Stuur uiterlijk vrijdag 29 november jouw 

motivatie en CV naar: HR@floricultura.com. Wij willen de procedure voor 13 december af ronden. 
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