
𝐕 𝐀 𝐂 𝐀 𝐓 𝐔 𝐑 𝐄, 𝐦𝐞𝐝𝐞𝐰𝐞𝐫𝐤𝐞𝐫 𝐓𝐮𝐢𝐧𝐩𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧 𝐆𝐫𝐨𝐨𝐭𝐡𝐚𝐧𝐝𝐞𝐥 𝐈𝐧𝐤𝐨𝐨𝐩 𝐕𝐞𝐫𝐤𝐨𝐨𝐩 𝐀𝐬𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐭! 
 
𝐓𝐮𝐢𝐧𝐩𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐠𝐫𝐨𝐨𝐭𝐡𝐚𝐧𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐈𝐀𝐍𝐓𝐄 𝐃𝐈 𝐃𝐎𝐌𝐀𝐍𝐈 𝐢𝐬 𝐞𝐞𝐧 𝐣𝐨𝐧𝐠 𝐞𝐧 𝐞𝐧𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐢𝐚𝐬𝐭 𝐛𝐞𝐝𝐫𝐢𝐣𝐟, 𝐝𝐚𝐭 𝐨𝐩 
𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐞 𝐯𝐥𝐚𝐤𝐤𝐞𝐧 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐞𝐟 𝐢𝐬. 𝐙𝐨𝐚𝐥𝐬 𝐝𝐞 𝐧𝐚𝐚𝐦 𝐚𝐥 𝐤𝐥𝐢𝐧𝐤𝐭 𝐢𝐬 𝐏𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐃𝐢 𝐃𝐨𝐦𝐚𝐧𝐢 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚𝐚𝐧𝐬 𝐞𝐧 
𝐛𝐞𝐭𝐞𝐤𝐞𝐧𝐭 𝐡𝐞𝐭 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧 𝐯𝐚𝐧 𝐦𝐨𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐞𝐧 𝐡𝐢𝐞𝐫𝐯𝐨𝐨𝐫 𝐳𝐢𝐣𝐧 𝐰𝐢𝐣 𝐨𝐩 𝐳𝐨𝐞𝐤 𝐧𝐚𝐚𝐫  
𝐋𝐄 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍𝐄 𝐃𝐄𝐋 𝐅𝐔𝐓𝐔𝐑𝐎 𝐰𝐚𝐭 𝐛𝐞𝐭𝐞𝐤𝐞𝐧𝐝 𝐝𝐞 𝐦𝐞𝐧𝐬𝐞𝐧 𝐯𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐭𝐨𝐞𝐤𝐨𝐦𝐬𝐭 ! 
 
Piante Di Domani doet zijn naam eer aan en is dan ook gespecialiseerd in het importeren en 
exporteren van boomkwekerij producten uit en naar Italië. 
Tevens zijn wij totaal leverancier voor de hoveniers, tuincentra en groothandels.( géén particulier )  
 
𝐇𝐞𝐛 𝐣𝐢𝐣 𝐞𝐞𝐧 𝐡𝐚𝐫𝐭 𝐯𝐨𝐨𝐫 𝐠𝐫𝐨𝐞𝐧?  
𝐁𝐞𝐧 𝐣𝐢𝐣 𝐨𝐩 𝐳𝐨𝐞𝐤 𝐧𝐚𝐚𝐫 𝐞𝐞𝐧 𝐯𝐞𝐞𝐥𝐳𝐢𝐣𝐝𝐢𝐠𝐞 𝐛𝐚𝐚𝐧 𝐢𝐧 𝐝𝐞 𝐛𝐮𝐢𝐭𝐞𝐧𝐥𝐮𝐜𝐡𝐭? 
 
Dan zoeken wij jou want bij 𝐏𝐈𝐀𝐍𝐓𝐄 𝐃𝐈 𝐃𝐎𝐌𝐀𝐍𝐈 zoeken wij gedreven kwekerij medewerkers. 
 
𝐁𝐞𝐧 𝐣𝐢𝐣 𝐝𝐢𝐭? 𝐋𝐞𝐞𝐬 𝐝𝐚𝐧 𝐬𝐧𝐞𝐥 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐞𝐫 ! 
 
𝐏𝐈𝐀𝐍𝐓𝐄 𝐃𝐈 𝐃𝐎𝐌𝐀𝐍𝐈 𝐳𝐨𝐞𝐤𝐭 : 𝐄𝐞𝐧 𝐄𝐧𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐢𝐚𝐬𝐭𝐞 𝐈𝐧𝐤𝐨𝐨𝐩 𝐕𝐞𝐫𝐤𝐨𝐨𝐩 𝐀𝐬𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐭 𝐯𝐨𝐨𝐫 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐞 
𝐰𝐞𝐫𝐤𝐳𝐚𝐚𝐦𝐡𝐞𝐝𝐞𝐧 𝐨𝐩 𝐤𝐚𝐧𝐭𝐨𝐨𝐫 𝐞𝐧 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐞 𝐰𝐞𝐫𝐤𝐳𝐚𝐚𝐦𝐡𝐞𝐝𝐞𝐧 𝐛𝐮𝐢𝐭𝐞𝐧 ! 
 
Wij hebben honderden verschillende soorten bomen en vaste planten. Als medewerker is geen dag 
het zelfde en is er elk seizoen genoeg te doen. Je werkt met een enthousiast, gedreven en 
professioneel team. 
 
Je hebt ruime ervaring in het plantonderhoud en het verzendklaar maken. Tevens verzorg je de 
voorraad administratie en ben je mede verantwoordelijk voor een juiste inkoop en verkoop 
administratie. Dit kan alleen als je vol passie in deze branche wilt werken en inmiddels jaren 
ervaring hebt opgedaan met het 𝐖𝐢𝐧𝐭𝐫𝐞𝐞 programma ! 
 
𝐒𝐚𝐦𝐞𝐧𝐠𝐞𝐯𝐚𝐭 𝐳𝐢𝐣𝐧 𝐣𝐞 𝐭𝐚𝐤𝐞𝐧: 

• Je assisteert bij de administratieve verwerking van inkoop en verkoop orders. 
• Verzendklaar maken voor transport. 
• De hoofdzaak is administratie maar er zijn ook zaken buiten aan te pakken. 
• Als all round administratief medewerker verzorg je bijvoorbeeld ook de foto’s voor 

aanbiedingen, promoties en website. 
 

𝐖𝐚𝐭 𝐛𝐢𝐞𝐝𝐞𝐧 𝐰𝐢𝐣: 
• Je bent een vlotte medewerker en werkt zowel goed in een team als zelfstandig. 
• Noodzaak is dat je uit de branche komt en ervaring in het groen hebt. 
• Je hebt planten kennis, verstand van verzorging, water gift, herkent ziekte en plagen etc. etc. 
• Je hebt geen zeven tot vijf mentaliteit, ziet het werk liggen en pakt het aan. 
• Je bent bekend met Wintree administratie programma, hier wordt bij ons mee gewerkt en is 

een pre . 
• Je bent in het bezit van een heftruck certificaat ( geen pre). 
• Je bent bereid te investeren voor het bedrijf en jezelf, 
• Je komt uit de regio. ( dit is een pre ) 

 
 
 
 



𝐖𝐚𝐭 𝐛𝐢𝐞𝐝𝐞𝐧 𝐰𝐢𝐣: 
• Een fijne werksfeer in een collegiaal en professioneel team. 
• Een marktconform salaris met doorgroei mogelijkheden. 
• CAO groothandel in bloemen en planten. 
• Pensioen opbouw. 

 
𝐇𝐞𝐛𝐛𝐞𝐧 𝐰𝐞 𝐣𝐞 𝐚𝐚𝐧𝐝𝐚𝐜𝐡𝐭 𝐠𝐞𝐭𝐫𝐨𝐤𝐤𝐞𝐧 𝐞𝐧 𝐡𝐞𝐛 𝐣𝐞 𝐯𝐨𝐥𝐝𝐨𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐢𝐞 𝐯𝐨𝐨𝐫 𝐠𝐫𝐨𝐞𝐧? 𝐁𝐞𝐥𝐥𝐢𝐬𝐬𝐢𝐦𝐨 ! 
 
Dan ontvangen wij graag je sollicitatie met motivatie en je CV t.a.v. M. Curvers op: 
administratie@piantedidomani.nl 
 
Is na het lezen van Uw reactie onze interesse gewekt, dan nemen wij contact met U op. 
 


