
WE VERWACHTEN VAN JOU DAT JE:

• minimaal op mbo+ niveau werkt en denkt 
•  een geldige spuitlicentie op zak hebt
•  een soortgelijke functie hebt gehad
•  fulltime aan de slag wil bij een vooruit-

strevende kwekerij met een lange historie
•  jouw technische ervaring en inzichten 

met ons wil delen 
•  graag leiding wil geven aan ons 

team en hier ervaring in hebt 
•  blij wordt van processen aansturen, 

monitoren en controleren  
•  ons team kan versterken met jouw 

kennis en kunde 
•  graag iedere werkdag naar Naaldwijk 

komt om in onze kwekerij de beste (teelt) 
resultaten te halen

• onderdeel wil worden van ons team
•  graag in een team werkt maar ook 

zelfstandig kan werken

WAT KUN JE VAN ONS VERWACHTEN:

•  wij een jong en enthousiast team zijn dat graag 
verder wil groeien

•  het salaris marktconform is met daarbij een 
bonusregeling

•  goede secundaire arbeidsvoorwaarden 
•  ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
•  we geven je alle ruimte om zelfstandig je functie 

uit te voeren
•  werken met moderne technologieën, robotise-

ring, automatisering en online systemen
•  dat wij staan te springen om jou te ontmoeten 

en willen voorstellen aan ons team!

WAT GA JE (ZELFSTANDIG) DOEN:

• leiding geven aan het team op de kwekerij
• bewaken van de planning 
•  zorgen dat alles op rolletjes loopt voor de 

interne logistiek
•  samen met de teeltmanager zorgen voor een 

optimaal klimaat in de kwekerij en verzorging 
van onze planten

•  samen met drie andere collega’s de storings-
dienst beheren zowel binnen- als buiten werktijd

VOOR ONS BEDRIJF ZOEKEN WIJ EEN: 

(BUITEN)GEWOON GOEDE BEDRIJFSLEIDER 
DIE GESCHIEDENIS GAAT SCHRIJVEN!

SPREEKT ONZE KWEKERIJ EN DE FUNCTIE JE AAN? 
Dan maken wij graag kennis met jou! Stuur je motivatie en CV naar Annemiek Hofland, annemiek@hoflandfloweringplants.nl. Voor eventuele vragen kun je rechtstreeks contact 

opnemen met Annemiek, 06 89 99 95 88. Of bekijk onze website voor meer informatie over onze kwekerij. 

www.hoflandfloweringplants.nl


