
 

 

 

 
 Wil je als polyvalent logistiek medewerker aan de slag, met een leuk product en in een 

aangename werkomgeving? 
Ben je bovendien flexibel qua werkuren? 

► Solliciteer dan voor deze b(l)oeiende uitdaging bij Floréac!◄ 
 

Wat zijn de verschillende aspecten van de job? 
• Jij werkt in de logistieke afdeling, vooral in de consolidatie- en laadzone. 

• Je doet de orderpicking van de planten: 
o Je leest de informatie op de etiketten, 
o Je neemt losse planten of trays met 6 à 12 planten met de hand van de karren af en je plaatst deze 

per klant foutloos op de juiste karren. Hierbij hou je ook rekening met de hoogte van de planten. 

• Als een kar volledig is afgewerkt, doe je een laatste controle en pak je deze in met plastiekfolie. 

• Hierna zet je ze klaar in de juiste laadzone en in de goede volgorde zodat de chauffeurs vanaf 18u kunnen 
laden. 

• Op het einde van elke werkdag ruim je samen met je collega’s de logistieke hal op. 

• Wanneer nodig spring je ook in op andere afdelingen, zoals op ontvangst, in de voorraad, bij de etikettering, 
etc. 

• In de piekperiode help je mee de nieuwe tijdelijke medewerkers begeleiden. 

• Actief sturen en afspreken met ontvangst en laadzone welke karren wanneer opgezet mogen worden (welke 
klant, welke blokken, wat met volle karren,..). Je garandeert een constante stroom van containers tussen de 
verschillende afdelingen. 

• Als bijkomende (belangrijke) taak ben je bij afwezigheid van de kettingoperator de perfecte back-up, dit na 
een grondige interne opleiding. Dit houd in dat je actief stuurt en afspreekt met ontvangst en laadzone welke 
karren opgezet mogen worden. Je zorgt dus voor een constante stroom van karren voor de verschillende 
afdelingen. Indien de ketting stilvalt los jij het probleem op. 
 

Wat verlangen wij? 
• Dit is een fysiek intensieve job met veel beweging, waar je goed je hoofd moet bij houden! 

• Je kunt zelfstandig en zeer nauwkeurig werken. 

• 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 meer-uren op en geniet je van een dagje 
meer thuis.  

• Je bent bereid om ook andere taken aan te leren zodat je vlot kan inspringen op andere afdelingen want we 
zetten in op polyvalentie en afwisseling. 

• Een goede basiskennis van planten is een voordeel maar niet noodzakelijk als je bereid bent dit te leren. 
 

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 HR officer voor deze vacature:  An-Sara Tiero – 09 353 54 61 – an-sara.tiero@flore.be  

 
 
 
 
 

VACATURE 
 

 Polyvalent medewerker logistiek (planten) 


