Wij groeien. Groei jij mee?
Wij blijven ons glastuinbouwbedrijf, Nature’s Green Group, continu vernieuwen en ontwikkelen.
Het afgelopen jaar groeide onze productielocatie in Maasbree, direct gelegen aan de A67 vlakbij
Venlo, naar 11 hectare glas. Vanwege ontwikkeling en verdere professionalisering van ons bedrijf
zijn wij op zoek naar:

Glastuinbouw Medewerker
met doorgroei naar leidinggevende functie

Wij zoeken een collega die wil groeien naar een leidinggevende functie binnen ons bedrijf. Heb
jij van nature inzicht in bedrijfsprocessen en houd je van resultaatgericht werken? Wij geven
gedreven mensen graag een kans om zich binnen ons bedrijf te ontwikkelen en door te groeien.

Wat ga je doen?
•
•
•

Inwerken, begeleiden en aansturen van productiemedewerkers in de kas.
Zelf meewerken in het productieproces zoals de gewasverzorging en het oogsten van
komkommers of tomaten.
Kwaliteitscontroles uitvoeren en voorbereiden van certificeringen.

Wie zoeken we?
•
•
•
•

Iemand die overzicht houdt, pro-actief is en, op termijn, zelfstandig een groep mensen
kan begeleiden en ondersteunen.
Wij vinden het belangrijk dat je inzet toont en de wil hebt om te leren.
Het betreft een fulltime functie.
Binnen ons bedrijf werken mensen met allerlei nationaliteiten, dat je open staat voor
mensen met verschillende culturen is voor ons een voorwaarde.

Wat bieden we?
Wij leiden je op tot allround medewerker met doorgroei naar leidinggevende binnen een informeel
goed georganiseerd bedrijf. Na jouw inwerkperiode werk je zelfstandig volgens onze
werkprocessen. Je houdt daarnaast toezicht op de werkzaamheden van onze
productiemedewerkers en zorgt dat de doelstellingen gehaald worden.
De arbeidsvoorwaarden zijn geheel afhankelijk van jouw ervaring en achtergrond. Als basis
passen wij de cao glastuinbouw toe.
Wij bieden gedreven en enthousiaste medewerkers volop mogelijkheden om óók zichzelf te
ontwikkelen en door te groeien.

Interesse?

Bij interesse kun je schriftelijk solliciteren bij Simone Rademakers door je CV en motivatie te
mailen naar: simone@agricoach.nl. Ook kun je bij haar meer inhoudelijke informatie
opvragen over de functie en de werkzaamheden: 06-24875667

