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Zie jij jezelf bij ons werken? En ben je fulltime beschikbaar? 
Stuur je motivatie en cv op naar Sandra Steenwijk via sandra@strenggrowers.nl

Wij bieden jou:
• Een baan waarbij je het hele proces van de handel in de boomkwekerij kan volgen.
• Volop kansen om door te groeien!
• Gevarieerd werk in een familiebedrijf met een enthousiast team. 
• Bij Streng Growers doen wij het samen. Wij zorgen voor onze mensen en zij zorgen voor ons!
• Tijd voor werken maar ook tijd voor een vrijdagmiddag borrel, uiteraard coronaproof.

Aan het roer staat Ronald Streng, een jonge Boskoopse ondernemer die het familiebedrijf uit zijn voegen laat groeien. Dit doet 

hij samen met een ambitieus team. Met veel plezier gaan hier dagelijks vele fruitbomen, klimplanten en Gaultheria’s de dam af. 

Onderweg naar klanten als exporteurs, retail en plaatselijke tuincentrums. Om de juiste aandacht aan onze producten te blijven 

besteden zijn wij op zoek naar een nieuwe medewerker! Heb jij zin in een nieuwe uitdaging? Kom eens een dag proefdraaien!

TOE AAN EEN NIEUWE UITDAGING? 

MEDEWERKER HANDEL

Jij bent iemand die:
• Aantoonbare werkervaring heeft met 

daghandel en retail orders. 
• Stressbestendig is en in oplossingen denkt. 
• Minimaal MBO denk- en werkniveau heeft
• Goed kan werken in teamverband.
• Verder kan denken dan je huidige taak.
• Bij voorkeur in het bezit is van een vrachtwagenrijbewijs.

Jouw taak bestaat gedurende het jaar uit:
• Zorgen dat de de voorraad van de planten continue op peil is. 
• Overzicht houden in de binnenkomende orders.
• Stickers uitdraaien, bonnen printen en planten uit de 

voorraad halen.
• De orders verzendklaar maken.
• Bijdraaien bij andere teams in drukke tijden. 

ZZP’ER SEIZOENSWERK 

Jij bent iemand die:
• Ons ondersteunt tijdens ‘het’ 

afleverseizoen van het jaar. 
Van maart tot juni. 

• Goed overweg kan met drukke 
werkpieken, sterker nog, dan ben 
jij op je best!

• Werkervaring heeft in de wereld van de 
boomkwekerij.

• Drukke dagen en een bakje vol bestellingen als 
uitdagingen ziet.  

• Een groep medewerkers aansturen van nature doet. 
• Beschikt over kwaliteitsbesef! Je hebt er oog voor.  

Een baan waarbij je het hele proces van de handel in de boomkwekerij kan volgen.

Bij Streng Growers doen wij het samen. Wij zorgen voor onze mensen en zij zorgen voor ons!

Beschikt over kwaliteitsbesef! Je hebt er oog voor.  


