
 

 

CNB Koelen & Prepareren is op zoek naar talent met oog voor detail 

Voor onze vestiging in Bovenkarspel zijn wij per direct op zoek naar een medewerker Logistiek. 
 
Koelen & Prepareren blijft groeien en dat betekent dat we steeds meer producten te verwerken 

krijgen: daar is mankracht voor nodig! Daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe collega die ons team 

komt versterken.  

 

Wie zijn wij? 

De Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (CNB) is een professioneel en klantgericht 

bemiddelingsbedrijf. Onze kernactiviteit bestaat uit bemiddeling tussen aanbieders en afnemers van 

bloembollen, knollen, vaste planten en boomkwekerijproducten. Om de zakelijke belangen van 

kwekers, broeiers, veredelaars en handelaren optimaal te faciliteren is bovendien een breed pakket 

aanvullende diensten ontwikkeld.  

Koelen & Preparen is een van de diensten die CNB aanbiedt. Hier worden bloembollen, met name 
lelies en tulpen, volgens de meest recente inzichten gekoeld, geprepareerd en geconditioneerd.  
 
En wat ga je dan precies doen? 

Je gaat je bezig houden met operationele werkzaamheden binnen CNB Koelen en Preparen. Dit 

betekent met name dat je werkzaamheden met de heftruck uitvoert. Volgens gestelde richtlijnen ga 

je machines besturen en onderhouden. Daarnaast ga je verschillende orders van producten 

verwerken in de breedste zin van het woord. Als medewerker Logistiek werk je onder visie van de 

Teamleider Kwaliteitszorg & Logistiek. 

 

Wie ben jij? 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en ambitieuze medewerker die in staat is om het werk 

nauwgezet en accuraat te verrichten. Je draagt bij aan een prettige werksfeer met collega’s om zo 

goed en efficiënt mogelijk te kunnen samenwerken. Je hebt goede communicatieve vaardigheden en 

een positieve instelling: je denkt liever in oplossingen dan in problemen. Je werkt graag samen, maar 

alleen kom je ook een heel eind. CNB is een platte organisatie waar een no nonsens houding jou 

verder gaat brengen en waar eigen verantwoordelijkheid nemen vanzelfsprekend is.   

Verder vinden wij het belangrijk dat je beschikt over: 
• Minimaal VMBO-3 niveau; een richting op het gebied van de agrarische sector is een pré 

• In het bezit van Certificaat Heftruck of bereid deze te halen 

• 2-3 jaar werkervaring in een vergelijkbare rol 

• Kennis van logistieke processen is een pré 

• Flexibele inzet vanwege werktijden in drukke seizoenen 

• Bereidheid tot het volgen van (interne) cursussen of opleidingen 

• Bereidheid om op termijn storingsdiensten mee te draaien 
  



 

 

 

Wat bieden wij jou? 

• Een salaris overeenkomstig met de functie-inschaling 

• Een dynamisch team met een goede werksfeer 

• Doorgroeimogelijkheden. We kijken graag samen hoe we dit mogelijk kunnen maken!  

• Fitness korting 

 

Wij werken transparant en geven nu al aan waar je rekening mee moet houden: 

• Handmatig stapelen in cellen en containers tot ca. 30kg 

• Inspannende houdingen zoals bukken, reiken, tillen 

• Werken onder lage temperatuur omstandigheden (tot ca. -3°C) 
 

Solliciteren? 

Herken jij jezelf en word je enthousiast bij het lezen van deze advertentie? Stuur dan je cv en 

motivatie te sturen naar: werkenbij@cnb.nl Voor meer vragen over de functie kun je contact 

opnemen met Sarah Kenter, afdeling HR: personeelszaken@cnb.nl of 0252 431105.  

 

Voor meer info over onze b(l)oeiende organisatie: www.cnb.nl  

 

- Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie begrijpen wij, maar is niet gewenst – 
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