
.com

Inpakker (flexi-job of voltijds)

Overtuig ons met je expertise, durf, referenties
en je cv via recruitment@famiflora.be.

Functieomschrijving

Je bent verantwoordelijk voor het inpakken van allerhande tuinartikelen, planten enz.
Naargelang het product kies je een aangepaste doos en verpakkingsmateriaal zodat de producten in goede staat bij de 
klant aankomen.

Functievereisten

• Je bent beschikbaar op 1 of meerdere weekdagen. Naargelang de drukte laten wij je weten op welke dagen we extra 
hulp nodig hebben.
• Er worden ook zwaardere pakketten verpakt zoals meststoffen tot 30 kg. Dit vormt voor jou geen probleem.
• Je kan basishandelingen uitvoeren op de computer (verwerking van het order).

Aanbod

Een bijverdienste in een leuk team. Werk je al meer dan 1 jaar minstens 4/5e bij een andere werkgever? Dan kunnen wij 
je inschrijven als flexijobber. Dit is een voordelig fiscaal systeem waarbij jouw nettoloon gelijk is aan het brutoloon.

Over Hermie

Hermie.com is specialist in alles wat met de tuin te maken heeft met specialisatie in zwembad, buitenspeelgoed,
tuingereedschappen, meststoffen, potgrond en vele andere producten. We verdelen topmerken als Intex, Smoby, DCM, 
Barenbrug, BSI, Viano, Nesling, Edialux, Gardena, Ecopots, Hozelock enz. Ons aanbod is zeer gevarieerd van verse kruiden, 
zaden, meststoffen, bodemverbeteraar, vogelhuisjes en allerhande decoratie- en huishoudmateriaal voor huis & tuin.
Wij breiden ons productassortiment wekelijks verder uit. De meeste producten worden binnen 24u aan huis geleverd. 

Momenteel versturen we tussen de 500-2000 pakjes per dag met een kleine maar zeer gedreven equipe. Dit via de eigen 
shop (volledig nieuwe shop komt eind dit jaar uit) als via platformen (Bol & Amazon). Klanttevredenheid, snelle levering, 
kwalitatieve producten, scherpe prijszetting en een familiale bedrijfscultuur kenmerken ons. Sinds eind 2019 hebben we 
een samenwerking met Famiflora, het grootste tuincentrum van België. Door Corona, de samenwerking met Famiflora en 
100% enthousiasme & inzet groeien we momenteel aan een ongezien tempo en zijn daarom op zoek naar enthousiaste, 
slimme karakters die graag een groot en divers takenpakket aankunnen. Ervaring is belangrijk maar enthousiasme en 
verantwoordelijkheidszin nog meer.




