VACATURE
Voor onze locatie Siepweg 7, zijn wij op zoek naar een collega met talent en passie voor het telen van planten die
door kan groeien tot

Teeltmedewerker II voor 40 uur
Doel van de functie:
Verrichten van uitvoerende werkzaamheden gericht op het telen en oogsten van tuinbouwgewassen.

Context van de werkzaamheden:
Verrichten van diverse routinematige uitvoerende werkzaamheden gericht op teeltvoorbereiding en de dagelijkse
gewasverzorging met onder meer:
 Gebruiksklaar maken van de groeiondergrond; door o.a. folietrekken, water geven,
 Aanbrengen van bodemverbeteraars (meststoffen);
 Aanbrengen of verwijderen van afdekmateriaal t.b.v. stek beworteling;
 Verzorgen van het gewas. Controleren van het gewas op groei; signaleren van afwijkingen of
groeiverstoringen, veroorzaakt door ziekten of plagen;
 Uitvoeren van biologische en chemische gewasbescherming en ziektebestrijding op verzoek en onder toezicht
(water en voeding toedienen met behulp van de waterslang);
 Uitvoeren van pleksgewijze watergift met slang t.b.v. uniforme groei
 Intern transporteren van gewas en materialen, uitzetten en verplaatsen van opgepot materiaal;
 Aanleveren van gegevens m.b.t. de verrichte werkzaamheden, t.b.v. productielijsten;
 Assisteren bij het dagelijks onderhoud aan en reiniging van transport- en hefmiddelen, teeltapparatuur en
gereedschappen, verrichten van opruimwerkzaamheden.
Functie-eisen
 MBO+ werk- en denkniveau, bij voorkeur met ervaring in de glastuinbouw en in de potplanten teelt
omgeving;
 Je bent enthousiast en hebt plezier in de verzorging van onze teelt;
 Je wilt een belangrijke bijdrage leveren aan een 1e klas product;
 Relevante cursussen zoals spuitlicentie, plantfysiologie, bemesting/ plantenvoeding zijn een pre;
 Je kunt hoofd- en bijzaken goed onderscheiden en hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel;
 Je bent bereid om, indien nodig, in het weekend werkzaamheden te verrichten, bijv. tijdens storingsdienst
Je competenties
 Actiegericht, besluitvaardig, betrokken, eigen initiatief, flexibel, integer, kwaliteits- en resultaatgericht,
nauwkeurig, probleemoplossend.

Wij bieden:




Een leuke afwisselende functie met veel uitdaging;
De mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen;
Een enthousiast team van collega’s;

Informatie over de functie:
Voor informatie over de functie kun je terecht bij Cock Middendorp, bedrijfsleider, telefoon: 06 464 000 74
Is je deze functie op het lijf geschreven, dan nodigen wij je uit om te solliciteren:
Je schriftelijke reactie inclusief CV en onderbouwing waarom je deze functie ambieert kun je per e-mail richten
aan de afd.p-o@smitkwekerijen.nl

