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Teeltmedewerker Aardbeien

Standplaats
Zuilichem

Omschrijving
Wie zijn wij:
Work@Progress is een organisatie met een missie, namelijk mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk krijgen. Wij brengen werkgevers
en werknemers bij elkaar met een innovatieve begeleiding. Wij zijn
gespecialiseerd in het werven van werknemers die langere tijd uit het
arbeidsproces zijn geweest of een arbeidsbeperking hebben. zich ten doel stelt
om werkgevers en werknemers bij elkaar te brengen op een innovatieve manier.
Wij geven een uitstekende begeleiding om jou weer terug te krijgen in het
arbeidsproces, dit maakt dat jij deel uit kan maken van het arbeidsproces. Wij
werken samen met verschillende instanties om jou aan het werk te krijgen en te
houden.
Wij hebben op dit moment een vacature voor de functie van:

Datum publicatie
15 februari 2019

Teeltmedewerker Aardbeien
De opdrachtgever een gerenommeerde aardbeienteler in de regio
Bommelerwaard, een echt familiebedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in het
kweken van aardbeien. Betrouwbaarheid en duurzaamheid zijn kernbegrippen
van de ondernemer. Dagelijks wordt er met een team van 35 medewerkers hard
gewerkt om bloemen van topkwaliteit te kweken en af te leveren. Om de markt te
kunnen bedienen worden de aardbeien zowel onder glas als buiten in de volle
grond geteeld. Dit betekent dat je in de zomermaanden regelmatig buiten te
vinden bent om aardbeien te oogsten. Onze opdrachtgever hecht grote waarde
aan het duurzaam en veilig produceren van aardbeien.
De functie+
– Dagelijks gewas onderhoud
– Plukken van aardbeien
– Sorteren en inpakken van de aardbeien
– Aflever klaar maken van bestellingen
De eisen:
– Fysiek en mentaal in staat om de functie op basis niveau te vervullen,
– Spreekt en begrijpt de Nederlandse taal,
– Ervaring is niet vereist, enthousiasme wel,
Mocht u interesse hebben in deze vacature, solliciteer dan via onderstaande link.
Mocht je of je begeleider meer informatie zoeken, neem gerust contact met ons
op.
Is vervoer lastig? Schroom niet, wij kijken wat we kunnen regelen!
Informatie:
André Bouwkamp van Work@Progress BV
Tel. 06-12553533
M: andre.bouwkamp@workatprogress.nl
W: www.workatprogress.nl
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