
Magazijnmedewerker (M/V)  
Plant Trend B.V. - Aalsmeer 

 

Wegens de groei van ons bedrijf zijn wij per direct op zoek naar magazijnmedewerkers. 

Wil jij ons team van magazijnmedewerkers komen versterken? Lees dan snel verder, 

want wij zijn op zoek naar jou! 

 

Wat ga je precies doen? 

In de functie van magazijnmedewerker ga je aan de slag als allround medewerker en 

verricht je vrijwel alle voorkomende magazijnwerkzaamheden. Het gaat om een fulltime 

functie met uitzicht op een vast dienstverband. 

 

De volgende werkzaamheden behoren tot jouw takenpakket: 

• Laden en lossen van de transporten en vervolgens opruimen/opslaan van 

goederen; 

• Het klaarzetten van orders voor transport en controleren van uitgaande goederen; 

• Controleren van aantallen/bijzonderheden en/of afwijkingen; 

• Plaatsen reserveren voor uitgaande orders; 

• Doen van voorraadtellingen; 

• Het zorgdragen voor netheid en orde in zowel het magazijn als de 

buitenterreinen; 

• En nog veel meer! 

 

Profiel Magazijnmedewerker 

 

Wat vragen wij van jou? 

• Aantoonbare werkervaring als magazijnmedewerker is een pré 

• Je bent in staat om zelfstandig te werken, maar je kan ook in teamverband 

werken; 

• Je hebt een echte aanpakkersmentaliteit; 

• Bij voorkeur woonachtig in de omgeving Aalsmeer. 

 

Daarnaast beschik je over: 

• Een geldig heftruckcertificaat of je bent bereidt deze te behalen; 

• (bij voorkeur) ervaring in de bloemen- en plantenbranche; 

• Beheersing van de Nederlandse taal in woord is een pré;  

• Beheersing van de Engelse taal in woord is een minimale eis. 

 

Wat bieden wij jou? 

We bieden je een leuke baan als magazijnmedewerker binnen een dynamische 

omgeving. Je kan fulltime (40 uur per week) aan de slag met uitzicht op een vast 

dienstverband. Je komt terecht in een informeel, multicultureel en enthousiast team 

binnen een groeiende organisatie met korte lijnen.  

 

Het salaris is leeftijd- en ervaringsafhankelijk.  

 

Sollicitatieprocedure  

Is dit de functie waar jij naar op zoek bent? Reageer dan direct en stuur jouw 

sollicitatiebrief met CV naar Personeelszaken (personeelszaken@planttrend.nl). Per post 

kan natuurlijk ook: Plant Trend B.V., t.a.v. Wilma van Zanten, Hornweg 242, 1432 GT 

Aalsmeer.  

 

Heb jij nog vragen over deze vacature? 

Bel of e-mail dan gerust met Wilma van Zanten. Bereikbaar via het telefoonnummer 

0297-385005 of via personeelszaken@planttrend.nl.   

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

mailto:wilma@planttrend.nl
mailto:personeelszaken@planttrend.nl


 

Bedrijfsprofiel 

Plant Trend is als groothandel actief binnen de bloemen- en plantenbranche en is 

gevestigd in Aalsmeer. Wij ontwerpen en produceren plantarrangementen voor de 

detailhandel. Binnen het bedrijf zijn ruim 100 medewerkers werkzaam die zich elke dag 

met veel passie en enthousiasme voor het vak inzetten om onze klanten hoogstaande 

kwaliteitsproducten te leveren. 

 

Plant Trend B.V.  

Legmeerdijk 213 

1432 KA, AALSMEER 

www.planttrend.nl 


