


Zie jij jezelf bij ons werken? En ben je fulltime beschikbaar? 
Stuur je motivatie en cv 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.

MEDEWERKER TUIN
Jij bent iemand die:

• Graag de handen uit de mouwen steekt voor alle 
werkzaamheden op de kwekerij.

• Minimaal MBO denk- en werkniveau.
• Flexibel inzetbaar is qua werktijden.
• Goed kan werken in teamverband.
• Verantwoordelijkheid durft te nemen.

Jouw taak bestaat uit:
• Winter, van stek knippen tot voorraad maken & verzendklaar maken.
• Voorjaar, tijd om te knallen! Het oppotten, uitzetten en helpen bij de handel.
• Zomer, pas op de plaats, van vuil rapen tot wijder zetten en opbinden van de fruitplanten.
• Herfst, de tuin winterklaar maken en de Gaultheria handel verzorgen.

MEDEWERKER HANDEL 
Jij bent iemand die:

• Ervaring heeft met daghandel en retail orders.
• Werkervaring heeft op een kwekerij.
• Stressbestendig is en in oplossingen denkt.
• Minimaal MBO denk- en werkniveau.
• Goed kan werken in teamverband.

 
Jouw taak bestaat uit:

• 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.

HEFTRUCKCHAUFFEUR
 
Jij bent iemand die:

• De zes wielen van de ‘Prins heftruck(s)’, met fruitplanten op de 
vork, vakkundig over de pothoeken manoeuvreert.

• Een scherp oog hebt voor timing. De bufferband wordt door 
jouw inzet leeggereden. Hierdoor blijft potmachine continue 
doordraaien.

• Een ster is in samenwerken en vooruitdenken.
• Een heftruckcertificaat op zak heeft of bereid is om die te halen.
• Bij voorkeur in het bezit is van rijbewijs C. Je versterkt ons als invalkracht op de vrachtwagen.

Jouw taak bestaat uit:
• Met de heftruck houd jij de bufferband bij de potmachine leeg. Je rijdt zowel binnen als buiten en 

bevoorraadt de daghandel/acties in de loods.
• Laden en lossen van vrachtwagens.
• Bijdraaien bij andere teams in drukke tijden.


