- VACATURE In het glastuinbouwgebied ‘de Bommelerwaard’ in Nieuwaal wordt sinds 2006 Phalaenopsis geteeld
bij Artisan – Handmade Orchids. Door vakwerk wordt er een Phalaenopsis van superieure kwaliteit geteeld, waarbij er gestreefd wordt naar een ‘onverwoestbare’ creatie met een enorme sierwaarde door
de hoeveelheid bloemen. Daarnaast zijn we specialist in toegevoegde waarde en het ontwikkelen van
vernieuwende concepten waarmee we onze klanten inspireren.

Voor de groei van ons team zijn we op zoek naar een:

ASSISTENT BEDRIJFSLEIDER
FUNCTIE:

Voor deze functie zoeken we iemand die de komende jaren mee wil groeien met ons bedrijf en samen
met het hele team de activiteiten van ons bedrijf verder uit wil bouwen.

TAKENPAKKET:
•
•
•
•
•
•
•

Draagt zorg voor orde en netheid op het bedrijf
Teelthandelingen uitvoeren zoals ziek zoeken, scouten, gewasverzorging en
gewasbescherming
Aansturen van de interne logistiek (de juiste planten op de juiste plaats rijden)
Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden
Reparaties uitvoeren aan opstanden en logistiek systeem
Ondersteunen van de bedrijfsleider bij zijn activiteiten
Uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden

PROFIEL:
•
•
•
•
•

Je bent communicatief
Je neemt initiatief
Je hebt een flexibele instelling en bereid op zaterdagochtend te werken (indien nodig)
Je hebt een technisch inzicht (tuinbouw gerelateerd)
Je bent in bezit van een spuitlicentie of bereid certificaat te behalen

AANBOD:
•
•
•

Een zelfstandige en uitdagende functie met veel ruimte voor eigen initiatief
Een gezellig, collegiaal team van professionals in een informele omgeving
Prima primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

WERKTIJDEN:

De functie is voor 45 uur per week.
Geïnteresseerd in deze functie? Stuur een mailtje of brief met jouw motivatie naar Wilco Verhoeven,
Artisan Orchids, Hogeweg 12, 5313 BA Nieuwaal of mail naar: info@artisan-orchids.com. Voor vragen
kun je telefonisch contact opnemen met Wilco Verhoeven: 06- 11470105. Wil je meer weten over ons
bedrijf? kijkARTISAN
dan op:
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