
 

 
 
 

 

Medewerker Afdeling Design (M/V)  

Plant Trend B.V. is op zoek naar een collega voor de afdeling Design. Kan jij zelfstandig werken en 
ook goed functioneren in een team, ben je creatief en wil jij ons team komen versterken? Lees dan 
snel verder, want wij zijn op zoek naar jou! 
 
Plant Trend is als groothandel in arrangementen actief binnen de bloemen- en plantenbranche en is 

gevestigd in Aalsmeer. Wij ontwerpen en produceren plantarrangementen voor de detailhandel. 

Binnen het bedrijf zijn zo’n 80 medewerkers werkzaam die zich elke dag met veel passie voor het vak 

inzetten om zo de klanten hoogstaande kwaliteitsproducten te leveren. De sfeer binnen de organisatie 

is informeel en laagdrempelig en de lijnen zijn kort. Het is een organisatie in ontwikkeling, waardoor 

een flexibele instelling een passende eigenschap is binnen de organisatie. Het betreft een functie voor 

het opmaken van creatieve plantarrangementen. 

Wat ga je doen? 
• Maken van monsters op aanvraag van de afdeling Verkoop; 

• Showroom samen met je collega’s bijhouden; 

• Mede zorgdragen voor het schoon en ordelijk houden van de werkplek- en omgeving. 

 
Wat vragen wij van jou?  

 

• Ervaring met het opmaken van plantenarrangementen; 

• Je bent een echte teamspeler, maar kan ook goed zelfstandig werken ; 

• Je kan goed onder druk werken; 

• Je hebt een echte aanpakkersmentaliteit; 

• Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 
 
 
Wat bieden wij jou?  
Ontwikkelingsmogelijkheden binnen een leuk, creatief en informeel team. We bieden jou een leuke 

baan binnen een dynamische omgeving. Een uitdagende functie voor 32 uur of 40 uur per week met 

uitzicht op een vast dienstverband. Goede arbeidsvoorwaarden zoals een goed salaris passend bij 

huidige kennis en ervaring. 

Sollicitatieprocedure  
Is dit de functie waar jij naar op zoek bent en hebben we jou enthousiast gemaakt? Reageer dan snel 

en stuur jouw sollicitatiebrief met CV naar onze afdeling Personeelszaken 

(personeelszaken@planttrend.nl).  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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