allround teeltspecialist
(38 uur per week)
Kwekerij Hoekert is een plantenkwekerij die zich focust op het telen van Heide (Calluna,
Erica en Daboecia) Hebe en Chamaecyparis (conifeer). De gewassen worden geteeld in
exclusieve potmaten en productvormen, voortkomende uit de veredeling van
zusteronderneming Eden’s Creations. De planten worden geleverd aan tuincentra,
bouwmarkten en grootwinkelbedrijven door heel Europa.
Eden’s Creations focust zich op de veredeling van Heide, Hebe en Chamaecyparis voor de
wereldwijde markt. Hierbij werkt zij met partners in Europa, Amerika en Canada.
Ons bedrijf is een solide familieonderneming met 40 betrokken medewerkers, waar de
kernwaarden ondernemerschap, innovatie en wijsheid centraal staan.

Voor kwekerij Hoekert zoeken wij een allround teeltspecialist.
Functieomschrijving
Je bent gedreven in het meebeleven van het groeiproces van het gewas.
Wat ga je doen?
 Je kweekt containerteelt van tuinplanten in zowel in de kas als op het buitenveld
 Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van watergeven, bemesten, snoeien
etc.
 Samen met een klein team van teeltmedewerkers realiseer je de beste
teeltresultaten
 Je begeleidt hen in het ontwikkelen naar een hoger niveau
Dit zoeken wij in jou:
 Je bent een enthousiaste en gedreven collega met oog en passie voor planten
 Je vindt het leuk om een teelt van begin tot eind tot een succes te brengen volgens
alle geldende eisen.
 Je bezit HBO werk- en denkniveau en minimaal 10 jaar ervaring in de sierteelt
 Geen 9 tot 5 mentaliteit en draait mee in het weekendrooster
 Je hebt ruime ervaring met klimaatcomputers
 Kortom: je bent een enthousiaste collega met passie voor planten
Zo ben je bekend:
 gedreven en verantwoordelijk
 nauwkeurig en betrouwbaar
 goede samenwerker
 leidinggevende kwaliteiten
 kortom: vakman/vakvrouw op het gebied van het telen van (tuin)planten.
Wij bieden:
Een veelzijdige functie in een innovatief en solide familiebedrijf met een informele sfeer.
Je ontvangt een marktconform salaris en ontwikkelingsmogelijkheden.
Spreekt je dit aan?
Dan kijken wij uit naar jouw sollicitatie.
Stuur deze brief, vóór vrijdag 18 december a.s. met motivatie en CV naar
José van den Broek jose@hoekert.nl.
Voor méér informatie: www.edens-creations.com en www.hoekert.nl

