
MEDEWERKER  
BEDRIJFSBUREAU 
/ PLANNER 
Wie zijn wij?

Lakei heeft zich in 15 jaar ontwikkeld tot de specialist 

in de teelt en de verkoop van rozen en seringen. Wij 

zijn klantgericht, innovatief en hebben een duidelijke 

visie. Kwaliteit is voor ons essentieel. Hierdoor groeit 

onze klantenkring gestaag. Om ons team van dertig

eigen medewerkers te versterken, zijn wij per direct op 

zoek naar jou. 

Wat bieden wij jou:

•  Een divers en enthousiast team van collega’s  

 dat samen met jou aan de slag gaat.

•  Een fulltime baan waarbij jij verantwoordelijk  

 bent, maar het wel samen oppakt.

•  Salaris in schaal G van de CAO Open Teelt en  

 de trede is afhankelijk van ervaring.

Herken jij je in onderstaande punten?

•  Je bent goed in de orderverwerking en pakt je  

 verantwoordelijkheid;

•  Je wordt er vrolijk van om een uitdaging aan  

 te gaan;

•  Je bent nauwkeurig, resultaatgericht en stelt  

 gemakkelijk prioriteiten;

•  Klanttevredenheid staat centraal en je zoekt 

 graag naar een passende oplossing;

•  HBO werk- en denkniveau met minimaal  

 3 jaar relevante werkervaring;

Je toekomstige collega aan het woord:

“Jij bent mijn collega die verantwoordelijk is voor 

een juiste orderverwerking binnen de organisatie. 

Zodra jij je mail opent, maak jij een overzicht van 

alle orders voor de teamleider van de container-

teelt zodat er een passende planning gemaakt kan 

worden. Samen met je collega’s Wendy, Maartje 

en Tobias zorg je ervoor dat alles kwalitatief en 

accuraat uitgevoerd wordt. Het is een baan waarbij 

de telefoon regelmatig gaat en ook per mail nieuwe 

orders en andere vraagstukken binnenkomen.“

Ben jij de nieuwe collega die we zoeken, stuur dan  

je CV en sollicitatiebrief naar:  

Hans@Lakei-boomkwekerijen.nl  

of neem contact op met 

Hans van de Laak  

mobiel:+31 6 51213730. 

Dit kan tot 26 oktober. 

Tot snel, nieuwe collega!

Lakei groeit,  
groei jij met ons team mee? 


