Wij zijn op zoek naar een

Teeltspecialist
Flevoplant is op zoek naar een ervaren Teeltspecialist, ter uitbreiding van
het teeltteam substraatteelt (3 fte). Heb jij een passie voor planten en wil jij
meewerken aan het telen van topkwaliteit planten? Dan is dit een passende
functie!

Flevoplant
is een familiebedrijf uit Ens dat

Als Teeltspecialist ben je verantwoordelijk voor de beheersing van het klimaat,

al sinds 1958 toonaangevend

watergift, bemesting en de productie in onze kas en op onze trayvelden. Dagelijks

is in het vermeerderen en

ben je bezig met het telen, scouten en registreren van het gewas. Verder draai je

opkweken van aardbeiplanten.

eens in de 3 weken storingsdienst.

De aardbeiplanten worden in
Ens en omgeving vermeerderd

Flevoplant heeft een toonaangevende positie in de markt. Dankzij een succesvol

en opgekweekt.

rassenpakket en focus op kwaliteit, groeit Flevoplant momenteel substantieel
op o.a. de Europese markt, waar nog veel potentie is om haar afzet van aardbeiplanten verder te vergroten. Flevoplant teelt zowel in de volle grond, op
stellingen als onder glas.

Beheersing van het klimaat, watergift, bemesting en inzet van
Biologie in onze kas en op onze trayvelden.
Beoordelen van de stand van het gewas en daarop anticiperen.
Adviseren van de voorman over het te voeren arbeidsbeleid.
Onderhouden van contacten met teeltadviseurs.
Bijhouden van teeltregistraties.

Jij beschikt over
MBO/HBO werk- en denkniveau.
Ervaring als Teeltspecialist in de glastuinbouw.
Verantwoordelijkheidsgevoel, passie voor perfectie, zelfstandig werken, maar
ook samenwerken.
Goede communicatieve vaardigheden.
Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Solliciteren?
Stuur je motivatie en cv naar
Petra van Veen (HR):
petravanveen@ﬂevoplant.nl of
bel naar 0527 – 25 15 27.

Meer weten?
Jij krijgt

Neem dan contact op met

Een fulltime dienstverband. Een uitdagende functie binnen een

nielsgoossens@ﬂevoplant.nl of

informele, ambitieuze en professionele werkomgeving. We bieden
je een passend salaris. Daarnaast bieden we je de kans om je door

Niels Goossens (Teeltmanager):
bel naar 06 - 27 01 65 68

te ontwikkelen d.m.v. cursussen/opleidingen.

/Flevoplant
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