Gebr. Valstar b.v. is een kwekerij die gespecialiseerd is in de teelt van Calathea , wij
produceren , vermeerderen en veredelen Calathea’s op een oppervlakte van 100.000m2
en zijn daarmee de grootste producent van Europa . Met onze eigen beschermde soorten
die we kweken in 7 verschillende potmaten en in 21 verschillende variëteiten voorzien
we de tuincentrums , bloemisten , bouwmarkten ,supermarkten en groothandels in
geheel Europa van onze producten , ook verkopen wij jonge planten , deze gaan de hele
wereld over. Dit allen doen wij met een team van 45 medewerkers verdeeld over 2
locaties , word jij onze nieuwe collega? Bedrijfsprofiel: Handelskwekerij Gebr. Valstar b.v.
is een modern en geautomatiseerde potplantenkwekerij. Zowel in de vestiging in
Maasland als in de andere vestiging te Roosendaal, kweken wij op 10 hectare tropische
kamerplanten zoals Calathea, Ctenanthe en Stromanthe.

______________________________________________________________
Ter versterking van ons huidige team in Maasland, zijn wij op zoek naar een:

Assistent Teeltmanager
De werkzaamheden bestaan, na een interne opleiding, uit: het aansturen van logistieke processen binnen het
bedrijf, ondersteuning bieden aan het teeltproces. Assisteren met de verzorging van de dagelijkse
teeltomstandigheden, het zorgen voor een vlekkeloze gewasbescherming. Ondersteunen in het opstellen van
teeltplanningen. Het optimaliseren en analyseren van het assortiment en bewaken van de kwaliteit.

Uw profiel:
- Minimaal MBO/HBO denk en werkniveau
- Leeftijd: bij voorkeur 25 jaar plus
- Fulltime beschikbaar (38 uur tot 40 uur p/ wk )
- Flexibele instelling en stressbestendig
- Beschikken over relevante computerkennis en –ervaring (Windows, Word, Excel)
- Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
- Goede organisatorische vaardigheden

Wij bieden:
- Werken in gezellig team met uitstekende werksfeer
- Goede arbeidsomstandigheden
- Prima arbeidsvoorwaarden

- Salaris volgens tuinbouw CAO.
Solliciteren:
Stuur uw schriftelijke sollicitatie en cv naar:
Gebr Valstar b.v.
Herenlaan 44
3155 DC Maasland
email: info@gebrvalstar.nl Website: www.gebrvalstar.nl

Werving en selectie bedrijven worden verzocht niet te reageren !

