
  

All-Round Logistiek Medewerker (full-time) 

Wij zijn B&G de Mooij 
We zijn ambitieus en daarom toonaangevend in de branche. De behoeften en wensen van de klanten staan centraal. 
Dagelijks zoeken we voor hen de allermooiste bloemen en planten op de grote veilingen én bij topkwekers. Onze 
medewerkers zijn deskundig en bouwen het liefst aan langdurige relaties. Klanten kunnen daardoor rekenen op 
maatwerk. Zij bestellen op het moment waarop het hen het beste uitkomt. 24/7 zijn we – óók online natuurlijk – 
paraat. 

Wat is jouw functie? 
We zitten vol plannen en ideeën om één van de beste dienstverleners in de sector te blijven. Daarvoor zetten onze 
medewerkers zich iedere dag in om bloemen en planten tijdig en met de juiste kwaliteit te verwerken. Als Logistiek 
medewerker ben je allround inzetbaar op de verschillende logistieke afdelingen. Jij zorgt ervoor dat onze klanten 
precies krijgen wat ze hebben besteld. 

Wat ga je doen? 

• Het verwerken en inruimen van binnenkomende goederen (karrenopbouw); 
• Het op orde houden van het magazijn samen met je collega’s door het reorganiseren van de voorraad; 
• Het verzamelen van orders;  
• Controleren van producten op kwaliteit en signaleren van afwijkingen; 
• Digitaal inventariseren door middel van ons nieuwe softwaresysteem. 

Wat neem jij mee? 

• Je bent iemand die de schouders eronder zet. 
• Geen 9:00 tot 17:00 mentaliteit. 
• Je bent flexibel, communicatief en sociaal vaardig. 
• Ervaring in de bloemenbranche heeft de voorkeur. 

Wat bieden wij jou? 
• Wij bieden een bovengemiddeld salaris. 
• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. 
• Elke week een prachtige bos bloemen natuurlijk. 
• 8% vakantiegeld en een goede pensioenregeling. 
• 25 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband. 

Kom jij ons team versterken? 

Reageer snel door een mail met jouw CV te sturen aan personeelszaken@bgdemooij.nl  en wie weet hoor je 
binnenkort bij ons team!  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 

mailto:personeelszaken@bgdemooij.nl

	Wij zijn B&G de Mooij
	Wat is jouw functie?
	We zitten vol plannen en ideeën om één van de beste dienstverleners in de sector te blijven. Daarvoor zetten onze medewerkers zich iedere dag in om bloemen en planten tijdig en met de juiste kwaliteit te verwerken. Als Logistiek medewerker ben je allr...
	Wat ga je doen?
	Wat neem jij mee?
	Wat bieden wij jou?
	Kom jij ons team versterken?

