
 

 

Wij zoeken een teeltmanager!  
 
 
Wie zijn wij? 
Hofland Flowering Plants is een familiebedrijf met een geschiedenis van inmiddels 5 generaties. In onze 
kassen kweken wij hoofdzakelijk Schlumbergera en daarnaast een aantal voorjaarsproducten. Kwaliteit 
loopt als rode draad door onze kwekerij heen en voor de borging hiervan zijn wij aangesloten bij Decorum 
Company. Wij gaan voor groei en vernieuwing en doen dat samen met ons team!   
 
Binnen ons bedrijf zijn wij momenteel op zoek naar een: 
 

Teeltmanager (fulltime) 
 
Wat zijn je kerntaken:  

• verzorging van de (biologische) gewasbescherming van de verschillende teelten samen met de teelt-
assistent; 

• regelmatig doen van teeltproeven; 

• zorgen voor het juiste klimaat in de kas;  

• maken en bewaken van de planning van verschillende aspecten zoals ruimte en arbeid; 

• MPS-registratie;  

• storingsdienst samen met 3 andere collega’s.  
 
Wij zoeken een collega: 

• met MBO werk- en denkniveau; 

• met teelt technisch inzicht en kennis en relevante werkervaring hierin; 

• die in het bezit is van een geldige spuitlicentie; 

• die procesmatig en resultaatgericht is en het een uitdaging vindt om processen verder te kunnen 
optimaliseren en verschillende testen en proeven te doen; 

• die flexibel en enthousiast is. 
 
Wij bieden: 

• een jong, enthousiast team om in te werken; 

• zelfstandigheid en verantwoordelijkheid binnen je eigen takenpakket; 

• ruimte en vrijheid om jezelf te ontwikkelen en cursussen te volgen; 

• passende salariëring, afhankelijk van opleiding en ervaring; 

• bonusregeling; 

• dagje Efteling met het hele gezin bij indiensttreding.  
 
Lijkt dit je wat?  
Neem dan contact op met Annemiek Hofland, telefoonnummer 0174-62 58 87.  
 
Je motivatie en CV kan je sturen naar: annemiek@hoflandfloweringplants.nl of app ons een filmpje waarin 
je jezelf voorstelt (naam, leeftijd, woonplaats, motivatie) naar: 06-89 99 05 88.  
 
Hofland Flowering Plants 
Lange Broekweg 46   
2671 DV Naaldwijk 
T: 0174-62 58 87 
www.hoflandfloweringplants.nl 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
 


