
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 

Verse hoogwaardige producten die snel, duurzaam en met aandacht worden verwerkt tot bijzondere 

bloem- en plantconcepten die in topconditie aan onze klanten worden geleverd, dat is Flower 

Unlimited! 

Wij zijn een ambitieus bedrijf in de Europese bloemen- en plantenbranche. Collegialiteit is bij ons net 

zo belangrijk als customer focus; samen ontwikkelen wij onze ideeën tot creatieve boeketten en 

plantconcepten en houden we onze klanten tevreden. 

Wij werken hiervoor samen met professionele (internationale) leveranciers die met vakmanschap 

duurzame hoogwaardige versproducten telen. Door deze efficiënt te verwerken weten wij mooie 

bloemen, planten en verpakkingsmaterialen te transformeren in bijzondere betaalbare producten. 

 

Bij Flower Unlimited zijn wij op zoek naar een: 

 

Medewerker Technische Dienst // allround monteur 

(fulltime) 
 

Functieomschrijving:  

Door jouw technische vaardigheden blijft ons machinepark draaien! Als Medewerker Technische Dienst zorg 

je ervoor dat alle techniek die nodig is voor de bedrijfsprocessen op het gewenste niveau is en onderneem je 

meteen actie bij een mankement. 

 

Je werkt als enige monteur op onze locatie in Uithoorn (eigen werkplaats). Je krijgt van ons de volledige 

vrijheid en verantwoordelijkheid om jouw werk naar eigen inzicht uit te voeren. Jouw achterban zijn onze 

Technische Dienst Medewerkers van andere locaties of je zet externe hulp in.  

 

Je zorgt voor onderhoud en keuringen van de mechanische installaties en interne vervoersmiddelen. Je kunt 

defecte machines repareren en voor allerhande klussen binnen het kantoorpand draai jij je hand niet om. Ook 

denk je mee over bijvoorbeeld de invulling bij (ver)bouw processen of aanschaf van nieuwe machines en 

schakel je vaak met de General Manager en/of Teamleider m.b.t. ‘jouw’ machines.  

 

Functie eisen: 

• MBO werk- en denkniveau 

• Opleiding in Land en Tuinbouwtechniek is een pré 

• Minimaal 2 jaar werkervaring in een vergelijkbare rol 

• Je bent probleemoplossend, zelfstandig, stressbestendig en veiligheidsbewust 

• Je werkt efficiënt en doelgericht 

 

Naast bovenstaande punten ben je een betrokken teamspeler die onderdeel wilt uitmaken van ons 

enthousiaste team! 

 

Dit krijg je ervoor terug:  

• Een afwisselende functie met ruime ontwikkelmogelijkheden binnen een dynamische werkomgeving 

waarbij je een grote mate van zelfstandigheid geniet; 

• Een uitstekend salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden; 

• Een prettige informele werksfeer in een professioneel, collegiaal en gemotiveerd team; 

• De werkuren en -dagen (maandag t/m vrijdag) kunnen in overleg worden vastgelegd.  

 

Flower Unlimited telt op dit moment circa 30 enthousiaste collega’s. De sfeer in het bedrijf is informeel, gezellig en 

gericht op samenwerken. De medewerkers kennen en nemen hun verantwoordelijkheid en hebben een grote 

zelfstandigheid. Flower Unlimited is gevestigd in Uithoorn.  

 

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Mail jouw motivatie en CV naar pz@flower-direct.com.  


