Productiemedewerker
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 45 mensen dat tijdens het seizoen ondersteuning krijgt
van 100 tot 275 uitzendkrachten/scholieren. De opkweek van onze planten is verdeeld over 5
teeltlocaties. Op onze hoofdlocatie worden onze planten verpakt en op transport gezet naar
klanten in Europa en Afrika. Momenteel breiden wij ons bedrijf op een efficiënte en duurzame
manier uit en wordt dit begin 2022 opgeleverd. 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, vertrouwen, inzet en nieuwsgierig.
Wij zijn per direct op zoek naar versterking van ons team.
De functie:
Wat ga je doen?
Je gaat je bezighouden met de diverse werkzaamheden binnen onze productie in de
frambozen- en aardbeienteelt. De werkzaamheden vinden plaats zowel in de kas als op de
buitenvelden. Kennis van de teelten is niet noodzakelijk. Je bent flexibel inzetbaar en helpt
waar nodig.
Wie ben jij?
Je bent een sociale collega met een aanpakmentaliteit
Je bent communicatief vaardig en weet anderen te motiveren
Je kunt goed zelfstandig en in teamverband werken
Je hebt een flinke dosis doorzettingsvermogen en een actieve houding waardoor je
flexibel inzetbaar bent voor verschillende werkzaamheden
Je bent verantwoordelijkheidsbewust
Je bent in het bezit van een heftruckbewijs of bereid dit te halen
Wij bieden jou:
Een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Een gezellige werksfeer binnen een enthousiast team van mensen die het maximale uit
zichzelf en collega’s willen halen
Een geweldige kans om kennis te delen in een omgeving met ruimte voor eigen initiatief
en persoonlijke ontwikkeling
Een fanatieke personeelsvereniging die leuke activiteiten door het jaar heen organiseert
De mogelijkheid tot een langdurige samenwerking
Enthousiast?
Stuur dan een pakkende mail naar hr@trayplant.nl of bel naar 0161 451 427 en vraag naar
Bente/Ingrid

