
 

Vacature, medewerker Tuinplanten Groothandel Buiten met chauffeurs diploma! 

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 ‘planten van morgen’ en 
hiervoor zijn wij op zoek naar LE PERSONE DEL FUTURO wat betekent ‘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 Medewerker Tuinplanten Groothandel Buiten met Chauffeurs diploma !   

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. 

Jij bent diegene die verantwoordelijk is dat de bomen en planten van top kwaliteit zijn, dit kan alleen 
als je vol passie in deze branche wilt werken en er inmiddels jaren ervaring hebt opgedaan! 

Samengevat zijn je taken: 

• Je haalt en brengt wekelijks ( 2 à 3 x per week) bestellingen door heel Nederland en België bij 
kwekerijen en groothandel. 

• Laden en lossen op locatie en bij klanten en op onze eigen locatie. 

• Je bent fysiek in staat om zwaar lichamelijk werk te verrichten. 

• Indien er geen ritten zijn gepland word er mee gewerkt op eigen locatie, welke bestaan uit; 
 

• Het verzorgen van alle bomen en planten, zoals snoeien, op en om potten, beregenen, 
rekken in binden, etc. etc. 

• Je herkent ziekten en weet hoe ze te behandelen, 

• Het regelmatig gebruiken van machines waaronder de heftruck, tuinmachines, bosmaaiers 
etc. etc. 

• Alle voorkomende werkzaamheden die gelden voor alle collega’s. 

Wat zoeken wij: 

• Je bent een vlotte medewerker en werkt zowel goed in een team als zelfstandig. 

• Je hebt rijbewijs B-C-CE met code 95. (dit is een pre) 

• Je hebt ervaring met trekker en oplegger. (dit is een pre) 

• Je hebt geen zeven tot vijf mentaliteit, ziet het werk liggen en pakt het aan, dus flexibele 
werktijden   

• Je werkt graag in de buitenlucht, zowel in de zomer als ’s winters. 

• Je bent fysiek in staat om lichamelijk zwaar werk te verrichten. 

• Je komt uit de branche of hebt in ieder geval aantoonbaar affiniteit met de branche. (dit 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. 



 
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 !   

Stuur dan je sollicitatie met motivatie en je CV per mail aan M.Curvers naar onderstaand mail adres.: 

administratie@piantedidomani.nl 

Is na het lezen van Uw reactie onze interesse gewekt, dan nemen wij contact met U op. 
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