
Specialist in supply chain van bloemen en planten  
 
Ben jij nauwkeurig, heb je oog voor kwaliteit en kan je 
goed communiceren? Ben jij net afgestudeerd?  
 
Word Ketenspecialist bij FlowerWatch B.V.! 
 
FlowerWatch B.V. zoekt een fulltime enthousiaste collega. (32-40 uur)  
 
Jouw verantwoordelijkheden en taken: 

 Je plant en rapporteert testen op het gebied van vaasleven en houdbaarheid 

 Je voert projecten uit binnen de supply chain van bloemen en planten 

 Je zet nieuwe diensten (zoals trainingen) op en voert ze uit (ook buiten Nederland) 

 Je ontwikkelt mee aan het datasysteem en het analyseert (big) data 

 Je implementeert innovaties in bedrijven en systemen 

  
 
Herken jij je in het profiel? 

 Je bent 32 tot 40 uur per week beschikbaar 

 Opleidingsniveau: HBO of mbo-plus met een agrarische of logistieke achtergrond 

 Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 

 Je hebt de affiniteit met bloemen en planten  

 Je bent analytisch en hebt een kritische en accurate werkhouding 

 Je bent bereid om te reizen 
 
Wat bieden wij jou? 

 Een functie met uitzicht op vast dienstverband 

 Marktconform salaris, goede pensioenregeling, reiskostenvergoeding en 24 vakantiedagen 
 
Over ons 
Bij FlowerWatch B.V. zijn we actief binnen alle schakels van de supply chain van bloemen en planten. We 
richten ons vooral op kwekerijen, telersverenigingen, veredelingsbedrijven en retailers. Daarnaast werken 
we in opdracht van freight forwarders, vliegmaatschappijen, importeurs en exporteurs. Je vindt ons in 
Roelofarendsveen (Nederland), Nairobi (Kenya) en Tokyo (Japan). Als Ketenspecialist werk je in 
Roelofarendsveen. Je gaat daar aan de slag in een klein, enthousiast team met een wereldwijd netwerk. 
 
Onze kerndiensten zijn audits, monitoring, training en advies. Verder testen we het vaasleven en de 
houdbaarheid van bloemen en planten. In samenwerking met onze opdrachtgevers verbeteren we de 
efficiency in de keten en waarborgen we elke dag de hoogste kwaliteit! 
 
Solliciteren? 
Is deze functie iets voor jou? Solliciteer dan direct t.a.v. Jeanet de Zeeuw. 
E-mail: jeanet@flowerwatch.com 
Telefoon: 06-15200693 
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