Mart van Dijk Boomkwekerijen BV is een productiebedrijf in
boomkwekerijproducten en gevestigd in het Noord-Limburgse
Swolgen. Wij kweken solitairplanten, heesters, haagplanten en
rozen in container en vollegrond. Met een kwekerij van ruim 25
ha. Vollegrondsteelt, ca. 9.5 ha. Containerplanten, zijn wij voor
onze nu 19 medewerkers tellende organisatie op zoek naar een
fulltime:

Allround medewerker containerteelt
Dit bieden wij:
Een fulltime functie met verantwoordelijke taken en veel afwisseling. Je bent dagelijks in de buitenlucht werkzaam
in de containerteelt. Hierin hou jij je bezig met de huidige ontwikkelingen van de planten in container, zoals het
klimaat, de bemesting, het watergeven, de plantbiologie en gewasbescherming.
Een markconform salaris volgens de cao Open Teelten. Een werkweek van 40 uur van maandag t/m vrijdag. In
overleg ook op zaterdagen. Verder bieden wij jou de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen door middel van
cursussen.
Dit vragen wij:
 MBO werk- en denkniveau
 Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 Je bent stressbestendig/flexibel en behoudt het overzicht.
 Je bent sociaal vaardig en hebt een goede fysieke conditie.
 Je werkt proactief en signaleert onregelmatigheden.
 Je bent in het bezit van minimaal rijbewijs B. Rijbewijs E is een pré (kan ook via het bedrijf gehaald worden).
 Spuitlicentie 1 en kennis van de boomteelt zijn een pré.
Werkzaamheden
 Je bent vooral werkzaam in de containerteelt (potten). Met taken als:
Water geven
Oppotten
Gewasbescherming
Bemesting
Monitoren gewas
 Je werkt vooral buiten maar ook in de loods.
 Incidenteel, ben je samen met je directe collega’s verantwoordelijk voor de verzending van het
geproduceerde plantmateriaal in Nederland en heel Noordwest Europa.
Interesse?
Ben jij op zoek naar een functie in de groene sector met een gezellige, informele sfeer? Weet je van aanpakken en
kun jij zorgvuldig werken? Dan hebben wij de baan die jij zoekt! Reageer dan nu en neem contact op met Hans de
Swart via 0478 69 12 81 of stuur je C.V. en sollicitatiebrief per e-mail naar hans@martvandijk.nl.
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