EuroTree Horst BV is een moderne
boomkwekerij in Melderslo met 30 vaste
medewerkers en 15 oproepkrachten. Op 80
ha vollegrond, 4 ha kas en 5 ha containerveld
kweken wij met dit hechte team een breed
sortiment sierplanten. Om onze groeiambities
te realiseren, en ons team nog gezelliger te
maken, zijn wij op zoek naar enthousiaste
medewerkers voor onze containerteelt.

Ben je bekend met de boomkwekerij en/of heb je leidinggevende ervaring of ambities?
Bekijk dan eens onze vacature voor:

Meewerkend voorman containerteelt
Ben jij de boomkweker die wij zoeken met:
• goede communicatieve vaardigheden en
leidinggevende kwaliteiten;
• een aanpakkersmentaliteit en gezellige
persoonlijkheid;
• hoog verantwoordelijkheidsgevoel met
een proactieve houding;
• een relevante MBO- of HBO-opleiding;
• kennis van en aﬀiniteit met
boomkwekerijproducten en -machines;
• ambitie om binnen 3 jaar leiding te
geven aan circa 10-20 gemotiveerde
medewerkers.

m/v

Over de functie:
• planning van operationele
werkzaamheden in overleg met
bedrijfsleider;
• aansturing en coaching van medewerkers;
• inbreng en uitvoering van optimalisatie in
de containerteelt;
• implementatie van mechanisatie en
automatisering;
• middels meewerken doorgroeien naar de
uiteindelijke functie.

Word jij enthousiast van werken met planten en heb je ervaring met werken in de
boomkwekerij, of wil jij jezelf graag ontwikkelen binnen een modern bedrijf met stevige
groeiambities? Wij hebben een nieuwe vacature voor:

Allround medewerker containerteelt
Ben jij de allrounder die wij zoeken met:
• een zelfstandige werkhouding en de
bereidheid om te werken als aansturende
in kleine teams (2-4 personen);
• een sociaal karakter en gevoel
voor humor;
• een relevante MBO-opleiding of
werkervaring;
• ambitie om jezelf verder te ontwikkelen
op teelt- en aansturingsniveau;
• een gedrevenheid om zaken van A tot Z
op te pakken en af te ronden;
• aﬀiniteit met boomkwekerijproducten in
een breed assortiment is een pre.

m/v

Over de functie:
•
•
•
•

afwisselende teeltwerkzaamheden;
orders verzamelen;
logistieke werkzaamheden;
aansturing van kleine teams
(2-4 personen) middels meewerken.

Wij bieden:
• uitdagende functies met veel afwisseling en ruimte voor eigen inbreng;
• mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen tot het niveau dat bij jou past;
• goede arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris bij een gezond en
groeiend bedrijf;
• een baan met vaste werktijden waarbij overwerken uitzonderlijk is;
• een prettige werksfeer en veel gezelligheid die je het beste ervaart door er zelf bij te zijn.

Heb jij interesse in een van deze functies?
Is één van deze functies jou op het lijf geschreven? Of kun jij met de juiste begeleiding
doorgroeien in één van deze functies? Mail dan jouw sollicitatiebrief en C.V. naar
admin@eurotree.nl. Voor meer informatie over deze vacatures kun je contact opnemen
met Wilbert Christiaens (06 22 44 32 78).

