Vaste plantenkwekerij Gebr Rotteveel kweekt een groot assortiment vaste
planten in pot. Afzet van planten vindt het gehele jaar plaats, met een hoogseizoen van maart t/m juli. Klanten in Nederland worden voornamelijk met
eigen transport beleverd.
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een:

Medewerker vaste plantenkwekerij / chauffeur (38 uur)
Op de kwekerij werk je zowel zelfstandig als in een team aan de seizoensgebonden (buiten)werkzaamheden.
Deze afwisselende functie biedt tevens de mogelijkheid om het transport van planten naar onze klanten over te nemen
van onze huidige chauffeur.
Functie inhoud
- Je maakt zelfstandig en nauwkeurig de orders voor onze klanten klaar.
- Je werkt goed samen in een team bij diverse werkzaamheden zoals stek- en oppotwerkzaamheden.
- In de winter werk je grotendeels binnen aan stekwerkzaamheden en het klaarmaken van planten.
- Je voert op de juiste wijze andere voorkomende werkzaamheden binnen onze kwekerij uit en
leert ons assortiment van ruim 400 soorten planten kennen gedurende je werkzaamheden.
- Wanneer je de veel voorkomende werkzaamheden zelfstandig en juist uit kunt voeren draag je bij aan het overdragen
van kennis en ervaring aan tijdelijke werknemers en begeleid je deze 1-op-1.
Profiel
Wij zoeken een allround werknemer die op alle plekken inzetbaar is, iemand die van aanpakken weet. Je houdt ervan om
buiten te werken en bent bereid in het hoogseizoen extra te werken. Goede beheersing van de Nederlandse taal is vereist.
Een agrarische opleiding is niet nodig, je bent wel leergierig en hebt interesse of ervaring in planten. Je werkt samen in een
team van jonge mensen en bent woonachtig bij voorkeur in de Bollenstreek. Wil je tevens in aanmerking komen om ook
onze chauffeurswerkzaamheden over te nemen? Zie dan de onderstaande voorwaarden.
Chauffeurswerkzaamheden
- Je bent bereid te halen of reeds in bezit van het CE rijbewijs (bij voorkeur met code 95).
- Je neemt geleidelijk de transporten over van onze huidige chauffeur, welke een pensioengerechtigde leeftijd bereikt
heeft. De maanden maart t/m juli zijn het hoogseizoen, deze maanden is er het meeste transport.
- Je bent representatief en zorgt voor de juiste verdeling van de orders naar klanten. Tevens verzorg je tegelijkertijd de
retourtransporten van planten/leeg fust.
- Je werkt de ritten met meerdere laad- en losadressen in een logische volgorde af en zorgt dat de producten op tijd bij
de klant zijn.
Wij bieden
- Een afwisselende functie in een gemotiveerd jong team van 5 tot 15 mensen, met de charme van de seizoen
werkzaamheden.
- Een goed salaris conform CAO, mede afhankelijk van opleiding/ervaring.
- Een 38-urige werkweek, met een hoogseizoen waarin er extra uren gemaakt worden.
- Ten minste 25 vrije vakantiedagen, met de mogelijkheid dit uit te breiden in de rustige maanden (compensatie overuren).
- Reiskostenvergoeding en andere zaken conform cao.
- Deze functie is beschikbaar per 1-1-2018
- Een optie om tevens de chauffeurswerkzaamheden over te nemen van onze huidige chauffeur.
Wij zien jouw CV en sollicitatiebrief graag uiterlijk 15 december tegemoet.
Je kunt deze sturen naar info@gebr-rotteveel.nl
Mocht je vragen hebben, bel ons gerust op 0252-340073

