
 

 

Tropische planten zijn onze passie. Floricultura is sinds 1933 specialist in veredelen en vermeerderen van 

tropische planten. Als marktleider in uitgangsmateriaal van orchideeën leveren wij jaarlijks wereldwijd 

tientallen miljoenen planten voor de opkweek tot snijbloem en potplant aan kwekers. Dit wordt 

gerealiseerd vanuit onze vestigingen in Nederland, Polen, India, Brazilië, Taiwan en de Verenigde Staten. 

Omdat wij de performance naar onze klanten verder willen verbeteren, zijn wij op zoek naar een nieuwe 

collega die ons team in Heemskerk komt versterken als: 

 

KAS PLANNER (40 UUR)  

 

 

 

 

 

 

 

AFDEL IN G KAS  P LANNIN G  

De afdeling kas planning bestaat uit vier collega’s en voert de regie over de gehele kasvoorraad van vier 

verschillende locaties. Hier wordt bepaald welke planten de kasvoorraad in- en uitgaan. In jouw rol heb je 

een breed en diep inzicht in onze voorraad en in de klantorders. Jij besluit samen met het team welke 

planten vanuit welk laboratorium naar welke klanten of kaslocaties gaan. Je bepaalt ook wanneer de 

planten worden geproduceerd in de kas omdat je weet wanneer de planten klaar moeten zijn om af te 

leveren naar onze klant.  

 

WER KZAAMHEDEN  

• Je maakt o.b.v. voorspellende inzichten een planning voor de binnenkomst van planten.  

• Je stelt productieplanningen op voor verschillende kaslocaties. 

• Je draagt zorg voor het opstellen en bewaken van de prognoseplanning o.b.v. de klantorder. 

• Je schakelt met collega’s van lab, kas en verkoop.  

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

 

W AT  VE RWACHTEN WI J  V AN  JOU  

• Je hebt een HBO-diploma richting logistiek of bedrijfskunde. 

• Excel is jouw tweede naam en je weet data makkelijk te vertalen tot de juiste inzichten. 

• Je bent flexibel, kan goed zelfstandig werken en hebt een klantgerichte werkhouding. 

• Je kunt je goed uitdrukken in zowel het Nederlands als in het Engels. 

• Werkervaring in een logistieke of supply chain functie is een pré. 

F LORIC ULTU RA  B I EDT  

•  Een bloeiende, innovatieve internationaal opererende organisatie met familiare werksfeer. 

•  Een afwisselende baan met ruimte voor creativiteit en initiatief. 

•  Een marktconform salaris. 

IN TERESSE?  

Stuur jouw motivatie en cv naar: HR@floricultura.com.  

mailto:HR@floricultura.com

