
 

ALLROUND OPERATOR INTERNE LOGISTIEK  
Ben jij iemand die logistiek inzicht heeft en dit wil toepassen in een mooie, groene omgeving met 

orchideeën? Dan zijn wij opzoek naar jou! Het verschuiven van containers is bij ons vrijwel volledig 

geautomatiseerd. Dit betekent dat we door middel van robots en allerlei apparatuur de planten 

transporteren, in/uit en door de kas. In de functie van Allround Operator Interne Logistiek bedien je alle 

apparatuur die daarvoor nodig is, en zorg je ervoor dat de juiste handelingen worden verricht. Je werkt 

nauw samen met collega’s van de afdeling Planning en Afleveren. 

 

HOOFDTAKEN VAN DE ALLROUND OPERATOR INTERNE LOGISTIEK  

• Het invoeren en coördineren van alle transporthandelingen van containers in de kassen. 

• Bediening van interne logistieke systemen. 

• Verantwoordelijk voor het hele logistieke systeem in de kassen.  

• Je zorgt ervoor dat storingen op elke moment van de dag snel verholpen kunnen worden. 

• Kleine storingen verhelpen en grote storingen laten verhelpen. 

• Het bewaken van voortgang van reparaties. 

• Vinger aan de pols houden betreft onderhoud machines en apparatuur.  

• Administratie bijhouden. 

• Je blijft altijd op zoek naar procesverbetering, hoe kunnen de storingen voorkomen worden? 

 

WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU:  

• Logistiek en wat technisch inzicht, de kneepjes van het vak leren wij je graag bij. 

• Zelfstandigheid, Initiatief nemend, communicatief sterkt, doorzetter, gemotiveerd, enthousiast en 

flexibel. 

• Bezit van eigen vervoer. 

• Ervaring in de glastuinbouwsector vinden we fijn, maar niet per se noodzakelijk. 

 

FUNCTIE-EISEN 

• MBO werk/denk niveau. 

• Aantoonbaar logistiek inzicht en logistieke werkervaring. 

 

WAT BIEDEN WIJ 

• Een afwisselende en verantwoordelijke functie binnen een leuk team in Heemskerk. 

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

• De intentie is een langdurige samenwerking, een vast contract zal bij wederzijdse tevredenheid 

volgen.  

  

INTERESSE GEWEKT?      

Meer informatie kan je krijgen bij Peter Romeijn (Manager Productie NL). Stuur uiterlijk medio januari jouw 

motivatie en CV naar:  HR@floricultura.com. Het streven is om de procedure voor februari af te ronden. 
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