
Klasmann-Deilmann Benelux B.V. is onderdeel van Klasmann-Deilmann 

GmbH, een wereldwijde leverancier van grondstoffen, substraten en 

pluggen voor de professionele tuinbouw en boomkwekerij. De organisatie 

beschikt over meerdere veenderijen en productielocaties in Europa. 

Vanwege uitbreiding en een gezonde groei zijn wij op zoek naar een 

Medewerker 

Planning productie en logistiek
Standplaats: Schiedam (Full time – Vast Dienstverband)

Wat ga je doen?

In deze functie ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor de 

productie en transportplanning binnen Klasmann Deilmann Benelux B.V. 

In jouw rol verricht je voorbereidende werkzaamheden t.b.v. het plan-

ningsproces, verricht je alle voorkomende administratieve werkzaamhe-

den en bewaak je de voorraad van de toeslagstoffen en de meststoffen. 

In deze afwisselende baan heb je veel contact met zowel chauffeurs als 

medewerkers uit de productie.

Wij vragen van jou

Je hebt net een MBO opleiding afgerond en je staat aan het begin van je 

loopbaan, of je hebt al wat werkervaring opgedaan in een soortgelijke 

functie of werkomgeving. Je bent klantgericht en beschikt over goede 

communicatieve eigenschappen en je kunt goed overweg met diverse 

computerprogramma’s. Je bent leergierig, stressbestendig en je maakt 

graag onderdeel uit van een team.

Wat bieden wij jou?

Een veelzijdige, afwisselende full time functie binnen een professionele 

en informele organisatie, waarbinnen innovatie, duurzaamheid en kwali-

teit voorop staan. Korte lijnen zorgen ervoor dat er snel geschakeld wordt 

en zijn een stimulans voor eigen initiatief. De informele en open werks-

feer draagt bij aan een prettige omgang met collega’s waarbij persoonlijke 

ontwikkeling en het volgen van opleidingen worden gestimuleerd.

Solliciteren?

Kun je niet wachten om deze uitdaging aan te gaan? 

Stuur je C.V. dan naar rene.tamboer@klasmann-deilmann.com of bel naar 

010-8511102. Reageer zo spoedig mogelijk.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs ge-

steld.
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