
 

 

 

Quattro Plant is een middelgrote leverancier van kamer- en tuinplanten en boomkwekerijproducten. 

Wij zijn gevestigd in het middelpunt van de plantenhandel: Flora Holland Aalsmeer. Quattro Plant 

onderscheidt zich in de markt door de breedte van het producten- en dienstenpakket, de zeer korte 

lijnen en uitstekende contacten met de allerbeste kwekers. Dagelijks kopen wij via meerdere veilingen 

en direct bij onze kwekers en leveranciers de beste producten voor onze klanten in. Wij maken deze 

dezelfde dag nog klaar voor transport naar groothandels, retail ketens en tuincentra binnen en buiten 

Europa. Meer informatie kun je vinden op www.quattroplant.nl. 

Wij zijn op zoek naar: 

Administratief medewerker 

Ben jij onze nieuwe collega op de afdeling administratie? Heb je relevante administratieve 

werkervaring, waaronder o.a. facturatie en het organiseren van keuringen? Je komt te werken in een 

leuk, gedreven team die gezamenlijk verantwoordelijk is voor o.a. de facturatie, containeradministratie, 

telefoon en receptie afhandeling. 

Wij bieden 

Quattro Plant hecht veel waarde aan al haar medewerkers en draagt zorg voor een prettige, veilige en 

gezonde werkomgeving. De informele werkomgeving met korte lijnen naar leidinggevenden en directie 

draagt bij aan de prettige werksfeer. Je kan rekenen op een goed salaris, afhankelijk van kennis en 

ervaring. Daarnaast zijn er goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder 26 vakantiedagen 

(fulltime basis) en een goede pensioenregeling. 

Wij vragen 

• Minimaal 3 jaar concrete werkervaring 

• Ervaring in/ kennis van de groene sector is een pré 

• Je kan zelfstandig maar ook in teamverband werken 

• Je kan goed overweg met Microsoft Excel 

• Goed cijfermatig en organisatorisch inzicht 

• Je bent stressbestendig 

• MBO werk- en denkniveau 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift en je spreekt goed Engels 

• Fulltime en flexibel beschikbaar en geen 9-5 mentaliteit 

Ben jij de aanpakker die wij zoeken en voel je je thuis in een dynamische omgeving? Wij kijken uit 

naar jouw CV met motivatie welke je kan sturen aan: werkenbij@quattroplant.nl 
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