Bij 4Evergreen houden wij ons bezig met het telen en verpakken van paprika’s voor onze
klanten wereldwijd. Wij doen dit in onze moderne kassen op meerdere locaties in Nederland,
met een gezamenlijk oppervlakte van ruim 110 hectare. Wij bouwen volop aan onze toekomst,
waardoor deze vacature beschikbaar is gekomen.
Voor onze locatie Steenbergen (NB) zoeken wij een:

Teelt-assistent

4Evergreen
Specialist in papr

met ruimte om door te groeien naar teeltspecialist (Fulltime)

Als teelt-assistent ben je onderdeel van het teeltteam en werk je samen aan de realisatie van
een zo optimaal mogelijk teeltklimaat in de kassen. Er is ruimte in onze organisatie om je op
termijn verder te ontwikkelen tot teeltspecialist, als je dat ambieert.

Wat ga je doen:
• Je signaleert groeiverstoringen, ziekten en plagen en ondersteunt daarbij de teeltspecialist.
• Je houdt registraties bij van gewasgroei en ontwikkeling.
• Je houdt je bezig met gewasbescherming en bemesting.
• Je houdt je bezig met het oplossen van storingen en loopt mee in een weekenddienstschema.
4Evergreen
is een moderne
paprikakwekerij
met meerdere vestigingen in
• Je bent betrokken bij het technisch
onderhoud
van machines
en apparatuur.

Teamleider Arbeid

groei staan bij ons hoog in het vaandel, daarom zijn wij voor onze locatie

Wat heb je nodig:
Teamleider Arbeid.
• Je hebt interesse in teeltprocessen.
• Je vindt het leuk om op productiematige
wijze met
de plant
te o.a.
zijn. uit:
Voor deze functie
bestaan
debezig
taken
• Je ziet het als een uitdaging om
werkzaam
te
zijn
in
kassen
van
zo’n
6
ha.
- Aansturen, controleren en instrueren van de medewerkers;
• Je bent in het bezit van een spuitlicentie
of bereid deze te halen.
- Ondersteuning bieden bij het bewaken, controleren en optimaliseren van de g
• Je bent technisch aangelegd-en
vindt het een uitdaging om storingen te verhelpen.
Ondersteuning bieden bij het draaien van kostenbesparende en winstgevende
• Je vindt het fijn om zelfstandig je werk uit te voeren, maar kan daarbij terugvallen op het team.
- Medeverantwoordelijk voor veiligheid in algemene zin;
• Je beheerst de Nederlandse taal.
- Meewerken in het algehele arbeidsproces;

Voor deze functies bieden wij:- Storingsdiensten lopen;
• Wij bieden een functie waarin ruimte is je verder te ontwikkelen binnen de functie tot
Voor deze
functie
bieden
wij:
teeltspecialist, waarbij ook gebruik
gemaakt
wordt
van een
trainingsaanbod.
- Prettige
arbeidsomstandigheden;
• Een passend salaris: €2.500 t/m
€3.300
afhankelijk van iemands kennis en ervaring.
- Salaris passend bij de functie;
• Uitzicht op een vast dienstverband.
collegiale werksfeer;
• Een organisatie die werkt aan- Een
de toekomst
en zijn mensen daarin meeneemt.

- Een uitdagende functie in dagdienst met volop groeimogelijkheden (persoonli

Enthousiast geworden?
Stuur dan je CV naar Monique Verdult,
HRM
medewerker.
Voor deze
functie
zoeken
E-mail: monique@4evergreen.nl.
Tel: 0167-568100.
- MBO
werk- en denkniveau;

www.4evergreen.nl
Zoekweg 20
4651 PS Steenbergen
The Netherlands

wij iemand met:

- Ruime ervaring als leidinggevende in de productie;
- Inzicht en affiniteit in productieprocessen en planning;
- Ervaring in het lopen van storingsdiensten;
- Een initiatiefrijk en oplossingsgericht vermogen;
- Ruime mate van stressbestendigheid en enthousiasme.

