
Wij zijn op zoek naar een

Heb jij een passie voor inkoop, plannen & organiseren? Ben jij 
ondernemend, oplossingsgericht, kwaliteitsgericht en resultaatgericht? 
Dan is dit echt een passende functie! 

Als Resource Manager ben jij verantwoordelijk voor het leveranciers-
management, daadwerkelijke inkoop en plannen van resources: producten, 
artikelen en (tijdelijk) personeel, binnen gesloten contractafspraken. Jij fungeert 
als beheerder van (een deel van) de resources. Jij plant inzet van mensen en 
materiaal gedurende de seizoen werkzaamheden, monitort leveringsprestaties 
en verwerkt inkoopdata tot managementrapportages.

Flevoplant
is een familiebedrijf uit Ens dat 
al sinds 1958 toonaangevend 
is in het vermeerderen en 
opkweken van aardbeiplanten. 
De aardbeiplanten worden in 
Ens en omgeving vermeerderd 
en opgekweekt.

Flevoplant heeft een 
toonaangevende positie in de 
markt en dankzij een succesvol 
rassenpakket, die zowel in de 
volle grond, op stellingen als 
onder glas geteeld worden, 
groeit Flevoplant momenteel 
substantieel op o.a. de 
Europese markt, waar nog 
veel potentie is om haar afzet 
van aardbeiplanten verder te 
vergroten. 

Solliciteren?
Stuur je motivatie en cv naar 
Petra van Veen (HR): 
petravanveen@fl evoplant.nl of 
bel naar (0527) 251527.

Meer weten?
Neem dan contact op met
Anton koops, (Algemeen 
Directeur):
antonkoops@fl evoplant.nl of 
bel naar (0527) 251527.

www.fl evoplant.nl

Dit ga je doen

Jij beschikt over

  Formuleren, afstemmen en mede bepalen van ons inkoopbeleid;
  opvragen en beoordelen van off ertes, uitvoeren en beargumenteren 

van de preselectie en na de preselectie afsluiten van contracten;
  evalueren van leveranciers op performance, SLA, bespreken 

van bevindingen met leveranciers en maken van afspraken ter 
verbetering/continuering van de performance;

  werven en inhuren van de juiste aantallen en type medewerkers;
  vertalen van deze behoefte naar een jaar-, maand-, week- 

en dagplanning van aantallen mensen naar planning op 
persoonsniveau;

  interne en externe coördinatie van de arbeidsplanning en de 
communicatie hierover;

  zorgdragen voor een sluitende urenregistratie per locatie en 
activiteit;

  bewaken en rapporteren van de uitnutting van het personeelsbudget 
van het tijdelijke personeel in uren en euro’s;

  adviseren van het management t.a.v. tactische en strategische 
behoefte en inzet, aansturing en (uren)registratie van medewerkers.

HBO werk- en denkniveau en affi  niteit met teelt/tuinbouw;
NEVI niveau 1 (en/of 2), of studeert hiervoor;
goede communicatieve vaardigheden en bent een teamplayer;

  affi  niteit met digitale systemen voor personeelsplanning, urenregistratie, 
rapportage en ERP;
Plan-Do-Check-Act mentaliteit, bent nauwkeurig en gedisciplineerd.

Een fulltime dienstverband. Een uitdagende functie met veel vrijheid 
binnen een informele, ambitieuze en professionele werkomgeving. We 
bieden je een passend salaris, laptop en telefoon. Daarnaast bieden we je 
de kans om je door te ontwikkelen d.m.v. cursussen/opleidingen.

Jij krijgt

vergroten. 

Resource Manager
(fulltime - m/v) 


