Productie medewerker Plantenteelt / (aankomend) assistent bedrijfsleider
Voor Kwekerij Roest zijn wij op zoek naar versterking voor ons team. Wij zijn een familie bedrijf gericht op
tuinplanten, forsythiatakken en wilgentakken. Door te werken binnen de seizoenen is het werk afwisselend
van oppotten, planten verzorgen tot planten rapen en aflever klaar maken.
Wij zoeken mensen met initiatief, iemand die het werk ziet en niet bang is zijn handen vies te maken. Soms
is het werk vrij gemakkelijk en licht maar zware sjouw werkzaamheden kunnen ook voorkomen, dus het is
wel handig als je wat “mans” bent zoals wij dat noemen.
Parttime of fulltime is te bespreken, wel zoeken we iemand die flexibel is.
In het seizoen waarin de planten afgeleverd worden is het vooral aan het begin van de week druk en kan er
gevraagd worden extra uren te maken.
Wij streven naar het werken in een fijn team binnen een bedrijf waar oog is voor mens en milieu. We
werken MPS en GAP gecertificeerd. Het bedrijf is 13 Hectare groot waarvan een halve hectare koude kas
(zonder licht en verwarming). We telen Wilgen voor Diergaarde Blijdorp welke wekelijks geoogst worden
en Forsythia voor oa het Chinees nieuw jaar. De planten variëren van Lupine, Lavendel en Akelei tot Hebe
Addenda.
Wij zoeken:
• Je bent een teamplayer die ook zelfstandig kan werken
• Je hebt groene vingers
• Je hebt oog voor detail
• Je wil graag werken, vies mag worden en bent lichamelijk fit
• Je bent flexibel en minimaal de eerste drie dagen van de week beschikbaar (fulltime voor de
assistent bedrijfsleider)
• Je beschikt over een heftruckcertificaat of bent bereid deze te halen
• Je beschikt over een spuitlicentie of bent bereid deze te halen
Voor de assistent bedrijfsleider komen daar de volgende taken bij:
Teeltwerkzaamheden:
• Registratie voor MPS en Gap
• Meedenken in de planning van de velden zowel binnen als buiten
• Aansturen van een computergestuurd beregeningssysteem
• Scouten op waterbehoefte, zieken en aansturen op de groei van de planten
Aansturende werkzaamheden:
• Meewerkend in de productiewerkzaamheden
• Verdelen van werkzaamheden
• Verdelen van de orders
• Zicht op labels, stickers (ook maken en printen) en karren presentatie klaar maken
• Veilingbrieven maken
Wij bieden:
• Afwisselende werkzaamheden
• Een team waarin je fijn kunt samenwerken
• Mogelijkheden tot doorgroei als je die ambitie hebt
• Salaris conform CAO open teelt

Heb je interesse in deze mooie afwisselende baan met perspectief? Mail dan je motivatie met CV naar
info@kwekerijroest.nl. Voor vragen kun je bellen naar 06-51853154 (Ronald) of 06-52483628 (Miranda),
krijg je geen gehoor? Stuur dan een what’s-App je en dan bellen we je terug.

