Productie medewerker fulltime
Van der Avoird Trayplant BV is een jong en sterk groeiend bedrijf, gespecialiseerd in de opkweek van
frambozen- en aardbeienplanten. We werken met een jong, gedreven, ambitieus en professioneel
team van 40 mensen dat tijdens het seizoen ondersteuning krijgt van 100 tot 275
uitzendkrachten/scholieren. De opkweek van onze planten is verdeeld over 6 teeltlocaties. Op onze
hoofdlocatie worden onze planten verpakt en op transport gezet naar klanten in Europa en Afrika. Bij
binnenkomst voel je de passie voor ons product en de energie van Trayplant, gericht op blijvende
kwaliteitsverbeteringen. Centraal staan 4 waarden die bij alle collega’s voelbaar zijn: Open, Eerlijk,
Inzet en Samenwerken. Wij zijn per direct op zoek naar versterking van ons team.

De functie:
Ter ondersteuning van de dagelijkse werkzaamheden binnen ons productieteam ben jij die
enthousiaste team player die weet van aanpakken. De zorg voor onze planten staat hierbij voorop. De
werkzaamheden variëren o.a. van stek snijden, stekken van de jonge plantjes tot het inpakken van de
planten voordat ze op transport gaan. De werkzaamheden vinden plaats zowel in de kas als op de
buitenvelden. Kennis van de teelten is niet noodzakelijk.

Jij bezit de volgende eigenschappen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent een sociale en prettige collega met een aanpakmentaliteit.
Je hebt oog voor kwaliteit en product.
Je bent in staat om een groep uitzendkrachten / scholieren aan te sturen.
Je bent communicatief vaardig.
Je kunt goed zelfstandig en in teamverband werken.
Je hebt een flink doorzettingsvermogen en hebt een actieve houding waardoor je flexibel
inzetbaar bent voor andere werkzaamheden.
Je bent verantwoordelijkheidsbewust.
Je bent in het bezit van een heftruckbewijs of bereid dit te leren.

Wij bieden jou:
•
•
•

Een gemoedelijke werksfeer binnen een enthousiast team van mensen die het maximale uit
zichzelf en teamgenoten willen halen.
Een geweldige kans om kennis te delen in een omgeving met ruimte voor eigen initiatief en
persoonlijke ontwikkeling.
Een goed salaris volgens cao Glastuinbouw en verantwoordelijkheden.

Zijn wij op zoek naar jou?
Stuur dan snel jouw sollicitatiebrief voorzien van CV naar: Van der Avoird Trayplant BV,
t.a.v. Ingrid de Jong: ingrid@trayplant.nl (geen acquisitie gewenst)

