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In verband met uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar: 

 

Logistiek medewerker  (m/v) 

 

Jouw verantwoordelijkheden 

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het klaarzetten 

van orders en helpen met uitleveren. Je kunt zelf orders, 

afleverbonnen en pallet labels printen. Je bent 

verantwoordelijk voor kloppende voorraden en je beheert de 

emballage. Verder stuur je een klein team aan van de 

verpakkingsafdeling en ben je medeverantwoordelijk voor de 

koeling. De controles van de temperaturen van het 

plantmateriaal voer je fysiek uit. 

 

 

 

Functie-eisen 

 MBO werk- en denkniveau; 

 Talent voor en/of ervaring in een vergelijkbare 

functie; 

 Basis kennis van de Duitse, Engelse en Nederlandse 

taal in woord en geschrift. Pools is een pré; 

 Passie en gevoel voor planten, gecombineerd met 

logistiek inzicht en goede rekenvaardigheid; 

 Praktisch, gestructureerd, zelfstandig en 

probleemoplossend kunnen werken; 

 Basis kennis van automatisering (MS office); 

 Kunnen functioneren onder werkdruk; 

 Capaciteiten voor het aansturen van een klein team; 

 Heftruck ervaring; 

 Zelfstandig kunnen werken en flexibel inzetbaar; 

 Geen 8 tot 5 mentaliteit; 

 Bereid tot werken in het weekend.  

Geboden wordt: 

Afwisselende en uitdagende functie binnen een gezond en 

internationaal opererend bedrijf. Bij het uitoefenen van jouw 

functie kun je rekenen op een goede begeleiding en 

ondersteuning van jouw collega’s. Een marktconform salaris 

met een prima pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 

 

Informatie 

Heb je interesse? Stuur dan een sollicitatiebrief met CV per 

post of per e-mail aan Plantenkwekerij De Kemp BV,  

t.a.v. Mevr. E. Litjens-Keijsers, Kempweg 15, 5964 ND Horst. 

E-mail: e.keijsers@dekemp.nl.  

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met 

Esther Litjens-Keijsers (Tel. 077 3982430) en/of kijken op 

onze website: www.dekemp.nl.  

 

Plantenkwekerij De Kemp BV is een bedrijf dat 

gespecialiseerd is in de vermeerdering en opkweek 

van aardbei- en aspergeplanten en opkweek van 

vruchtboomonderstammen. Onze producten worden 

afgezet in binnen- en buitenland. 


