
Ben jĳ  graag buiten en op 
zoek naar een bĳ baan?
Dan is dit jouw kans!
Wie zijn wij:
DSV zaden Nederland B.V. houdt zich al 70 jaar bezig met de veredeling, productie en
verkoop van landbouwzaaizaden.  Wij werken met een gemotiveerd en energiek team
op de unieke locatie “Landgoed Zelder”  in Ven-Zelderheide.

Op ons mooie bedrijf hebben wij een aantal gazons rondom ons kantoor die er gedurende 
het hele jaar zo strak mogelijk uit moeten zien. Voor het maaien van deze gazons zijn wij voor 
de periode maart t/m oktober op zoek naar een maaimachinist met affi niteit voor techniek.  
Afhankelijk van het weer  en in overleg met bedrijfsleider Theo Bouwman zul je 1 à 2 keer per 
week met de maaimachine onze gazons komen maaien.

Ben jij:
• Minimaal 16 jaar of ouder,
• Twee keer per week circa 3 uur beschikbaar,
dan is dit een mooie kans. Heb je vragen over deze bijbaan 
dan kun je hiervoor terecht bij Theo Bouwman, 06-50500100. 
Bij interesse vragen we je een email te sturen naar Silvy 
Beckers, afdeling HR, met een korte motivatie en beschrijving 
van jezelf. 
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