
Dit ga je doen
•  Je bent onderdeel van het logistiek- en export team.

•  Je fungeert als aanspreekpunt voor logistieke partners.

• Je bent op de hoogte van de actuele wetgeving omtrent 

logistiek en transport.  

• Verantwoordelijk voor dagelijkse transportopgave 

(inkomende en uitgaande zee en luchtvracht) voor NL, 

EU en buiten de EU.

• Het opstellen en verzorgen van transportdocumenten. 

Denk hierbij aan CMR, paklijsten, fytosanitaire certificaten 

en douane formulieren.

• Je werkt samen met je directe collega´s en met collega’s 

van andere afdelingen.

• Het verwerken van alle administratieve gegevens 

gerelateerd aan het logistieke proces.

Dit heb je in huis
• Je hebt minimaal een Mbo-opleiding richting transport, 

logistiek en export.

• Kennis en ervaring van export eisen en fytosanitaire eisen.

• Je kunt zaken goed analyseren en je weet hoe je je 

commerciële vaardigheden doelgericht kunt inzetten.

• Je bent een enthousiaste teamspeler met een sterk 

verantwoordelijkheidsgevoel en inzicht in wat er moet 

gebeuren.

• Zelfstandigheid, flexibiliteit, proactief, gevoel voor 

kwaliteit en het stellen van de juiste prioriteiten maar ook 

snelheid en accuratesse zijn belangrijk in deze baan. 

• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en 

geschrift, beheersing van de Duitse taal is een pré.

Dit bieden we jou
• Het gaat om een afwisselende baan in een team dat collegiaal, professioneel 

en gedreven is. Je kunt bij ons je logistieke vaardigheden inzetten en 

verder ontwikkelen. Je krijgt veel ruimte om alles te kunnen leren over het 

vermeerderen en verhandelen van zaden, zodat je kunt doorgroeien binnen 

het bedrijf.  De arbeidsvoorwaarden zijn volgens de richtlijnen van de CAO 

voor Tuinzaadbedrijven. Het gaat om een benoeming voor langere tijd met 

uitzicht op een vaste aanstelling.

Solliciteren

Stuur voor 1 oktober 2022 jouw sollicitatie-

brief en CV t.a.v. Baudina van der Meulen 

naar HRM@ppz.nl. Wil je eerst meer 

informatie over de functie? Neem dan  

contact op met Bert van Dam via 

telefoonnummer 0513-529900.

Dit zijn wij

Pieterpikzonen is al meer dan 

100 jaar actief in de wereld 

van tuinzaden. Al generaties 

lang leveren wij groente, 

kruiden en bloemenzaden. 

Wij selecteren, vermeerderen, 

verpakken en verkopen 

onze zaden in bulk- en in 

consumentenverpakkingen. 

En daarin zijn we 

ook internationaal 

toonaangevend. 

In ons familiebedrijf 

werken circa 100 

mensen. We 

hebben een 

platte organisatie, 

waardoor de sfeer 

gemoedelijk is. Onze 

medewerkers bieden 

we volop ruimte voor 

groei en ontwikkeling, elke 

dag vers fruit en we hebben 

een personeelsvereniging die 

regelmatig leuke activiteiten 

organiseert. 

Logistiek- export medewerker (38 uur)
Ben jij een logistieke duizendpoot en op zoek naar een 
afwisselende functie in de logistiek en export, dan is 
Pieterpikzonen op zoek naar jou!

Word jij onze nieuwe collega?

Pieterpikzonen bv • Aengwirderweg 167   

• 8459 BL • Luinjeberd • 0513 52 99 00 • www.ppz.nl


