Ter Laak Orchids is een vooruitstrevend en innovatief familiebedrijf. Voor ons is het telen van
Phalaenopsis het mooiste wat er is. In onze kwekerijen in Wateringen telen wij jaarlijks zo’n
8 miljoen planten voor klanten in heel Europa. Dit doen wij met een enthousiast & gezellig
team van 200 collega’s. Met elkaar streven we elke dag naar topkwaliteit planten. Altijd op
duurzame wijze, want respect voor de mens en zijn omgeving vinden wij heel belangrijk.
Mede hierdoor zijn wij in januari 2018 verkozen tot International Grower of the Year.
Momenteel wordt er naast onze huidige kwekerij een nieuwe duurzame DaglichtKas van
5 hectare gebouwd. De eerste planten staan inmiddels al onder het glas. Door uitbreiding
van het bedrijf zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s!

Word jij onze nieuwe

Allround productiemedewerker (fulltime)

Wij zoeken enthousiaste medewerkers die alle voorkomende productiewerkzaamheden
willen verrichten. De volgende taken/verantwoordelijkheden horen in ieder geval bij deze
functie:
 Het oppotten, uitzetten, stokken, sorteren en inpakken van de planten;
 Het uitvoeren van diverse werkzaamheden voor de teelt en gewasverzorging;
 Het schoonmaken en opruimen van de werkomgeving en gebruikte materialen.
Wij vragen:
 Een afgeronde VMBO opleiding en/of MBO werk- en denkniveau;
 Affiniteit met de glastuinbouw en/of ervaring met productiewerkzaamheden in de
agrarische sector;
 Goede communicatieve vaardigheden;
 Goede beheersing van de Nederlandse taal;
 Zelfstandige, flexibele en gemotiveerde instelling.
Wij bieden:
 Een gezellige werksfeer bij een internationaal, ambitieus en professioneel bedrijf;
 Een afwisselende functie met doorgroeimogelijkheden;
 Een werkomgeving met de modernste technieken in de glastuinbouw;
 Een passend salaris conform cao Glastuinbouw.
Ben je benieuwd naar de werkzaamheden, jouw nieuwe collega’s en de sfeer in ons bedrijf?
Bekijk dan deze video! Natuurlijk kun je ook een kijkje nemen op onze website
www.orchidee.nl.
Enthousiast? Stuur een korte motivatie en jouw CV naar vacature@orchidee.nl t.a.v. Esther
Hokke. Wie weet ontmoeten we elkaar binnenkort!
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

