Ben jij de kandidaat die wij zoeken?
Wie zijn wij?
Smit Kwekerijen is een innovatief en dynamisch bedrijf met meer dan 200 medewerkers. Vanuit ons
omvangrijk kassencomplex van ca. 15 ha. rondom Sappemeer leveren wij aan klanten door geheel Europa.
Ter versterking van ons team op de Rijksweg Oost locatie zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega
voor de functie van

Medewerker Glastuinbouw I (M/V) – fulltime (38 uur)
Samen met je collega’s zorg je ervoor dat onze producten binnen de locatie verplaatst worden en dat de
logistieke processen zo efficiënt mogelijk verlopen.
Je werkzaamheden bestaan o.a. uit:
▪ Uitzetten en sorteren van onze producten;
▪ Transporteren, laden, lossen van goederen;
▪ Aanbrengen van codes en labels;
▪ Verrichten van machinale bewerkingen;
▪ Verrichten van diverse uitvoerende teelthandelingen;
▪ Bestellen van grondstoffen en materialen;
Functie-eisen
▪ MBO 4 werk- en denkniveau
▪ Heftruckcertificaat, technisch inzicht
▪ Goede beheersing van de Nederlandse taal
Je competenties
▪ Je bent een teamplayer met verantwoordelijkheidsgevoel
▪ Je bent enthousiast, proactief en voor langere tijd beschikbaar
▪ Je hebt een hands-on mentaliteit en bent oplossings- en kwaliteitsgericht
▪ Ervaring met het productieproces in de glastuinbouw is een pré
Wij bieden
▪ Een afwisselende, zelfstandige functie met voldoende uitdaging en toekomstperspectief
▪ Betrokkene en enthousiaste collega’s en een leuke werksfeer
▪ Goede arbeidsvoorwaarden en een salaris conform het cao glastuinbouw
Vragen?
Neem dan gerust contact op met Peter Kamphuis, Bedrijfsleider, telefoon 06-46 40 00 55
Info organisatie?
Uitgebreide informatie over ons bedrijf is te vinden op www.smitkwekerijen.nl.
Enthousiast?
Solliciteer dan tot uiterlijk 07 december 2018 per e-mail. Je reactie inclusief CV en motivatie kun je richten
aan: elly@smitkwekerijen.nl onder vermelding van vacature Medewerker Glastuinbouw I.
Sollicitaties die niet voldoen aan het omschreven profiel worden niet in behandeling genomen!
*** Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld! ***

