
 

 

 

 
 Werk je graag in de logistiek? Begin je graag vroeg aan je werkdag?  

Ben je stressbestendig en neem je graag verantwoordelijkheid?  
► Solliciteer dan voor deze b(l)oeiende uitdaging bij Floréac!◄ 

 

Wat zijn de verschillende aspecten van de job? 
• Je zorgt voor een goede ontvangst van de binnenkomende planten en een correcte verwerking in onze 

systemen, zodat onze collega’s de bestellingen kunnen klaarmaken voor onze klanten (vooral tuincentra). 

• Je controleert de binnenkomende karren met planten op diverse criteria: 
 

o Is de juiste hoeveelheid geleverd? 
o Is de hoogte van de planten zoals besteld? 
o Kunnen de prijslabels gescand worden? 
o Is de kwaliteit goed of is er zichtbare schade? 

 

•  Als er afwijkingen zijn, neem je contact met je leidinggevende of met de collega’s van kwaliteitscontrole of 
inkoop, afhankelijk van het probleem.  

• Na jouw controle, plaats je de karren op de automatische kettingbaan voor verdere verwerking in de 
logistieke hal. Je werkt actief mee aan verbeteringen van de werking van de afdeling en je springt bij in de 
andere afdelingen (etikettering, klaarzetten van bestellingen) indien nodig.  

• Je werkt goed samen met je 3 ervaren collega’s en de teamcoördinator die ook zullen instaan voor een 
degelijke inwerkperiode op de werkvloer. 

 

Wat verlangen wij? 
• Vroeg opstaan is voor jou geen probleem. In de drukke periode (het voorjaar) start je voor 8 uur en werk je 

tot na 17 uur. De overige tijd van het jaar neem je de gepresteerde meeruren op en geniet je van een dagje 
meer thuis.  

• Je bent vaardig met de computer  

• Je houdt van een logistieke omgeving en bent leergierig om kennis op te bouwen over de verschillende 
soorten planten die elke dag door je handen gaan.  

• Je steekt graag de handen uit de mouwen  

• Je weet van aanpakken en lost problemen op in overleg met collega’s  

 
Wat bieden wij? 

• Een vast contract van onbepaalde duur. 

• Een loon conform de sector en volgens ervaring, aangevuld met maaltijdcheques. 

• Je komt terecht in een team met enthousiaste en betrokken medewerkers. 

• Een dynamische bedrijfscultuur die waarde hecht aan innovatie, vakmanschap en samenwerken. 
Over Floréac 

Het handelsbedrijf Floréac focust zich op gespecialiseerde retailers zoals tuincentra en bouwmarkten. We bieden hen een 
totaalassortiment van planten. Floréac maakt deel uit van de Floré Groep (Lochristi). Met een geconsolideerde omzet van 120 miljoen 

euro en met 550 medewerkers is de Floré Groep marktleider in België en één van de toonaangevende Europese sierteeltbedrijven.  

 
Nog vragen? Contacteer de JR HR officer voor deze vacature:  An-Sara Tiero – 09 353 54 61 – an-sara.tiero@flore.be  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VACATURE 
 

 Logistiek medewerker ontvangstzone (planten) 


