
Logistiek medewerker in de bloemen 

(fulltime en parttime)  

 
Wij zijn B&G de Mooij en op zoek naar een Logistieke Topper 
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. 

We zitten vol plannen en ideeën om één van de beste dienstverleners in de sector te blijven. 
Elke dag werken we hard aan vernieuwing én verfrissing van onze organisatie. Om die reden 
zoeken we nu een Logistiekmedewerker, zowel fulltime als parttime. 

Wat ga je doen? 
• Lekker werken in de frisse geur van dagelijks verse bloemen.  
• Je verdeelt en maakt orders klaar.  
• Ruimt nieuwe aanvoer in en draagt zorg voor het orderpicken van bestelde bloemen.  
• Heb je ervaring, dan is dat een pre. 
• Beheersing van de Nederlandse of Engelse taal is een must. 

Wat bieden wij jou? 
• Wij bieden een goed salaris volgens CAO. 
• Elke week een prachtige bos bloemen natuurlijk. 
• Van maandag tot en met vrijdag ben je beschikbaar; in de weekenden vrij. 
• B&G de Mooij is gevestigd op bloemenveiling Royal Flora Holland in Honselersdijk. 

Is dit jouw baan? 
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 
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