
Dan zijn wij op zoek naar jou! Kijk op www.bootendart.nl/vacature/ voor de volledige functiebeschrijvingen.

VOORMAN VERLADING 
LAANBOMEN

LOODSMEDEWERKER POT / CONTAINER-
TEELTMEDEWERKER

Boot & Dart Boomkwekerijen is een dynamisch boomkwekerijbedrijf gericht op het leveren van een totaalpakket beplanting, 
voor toepassing in grootschalige groenprojecten in stedelijke en landschappelijke gebieden binnen heel Europa. Met eigen 

productie locaties met een oppervlakte van circa 130 ha in zowel Zundert als Boskoop, zijn wij in staat een groot deel van de producten 
zelf te ontwikkelen en te produceren. Boot & Dart is groeiend en daarom zijn wij voor onze locatie Zundert op zoek naar:

•  Vind je het leuk om werkzaamheden 
te coördineren?

• Heb je kennis van laanbomen?
•  Heb je kwaliteit hoog in het vaandel staan?

In het afl everseizoen zorg je ervoor dat de 
verlading van de laanbomen op rolletjes 
loopt. Je zorgt met het team dat de laan-
bomen correct en tijdig verladen worden. 
Je bent de verbindende schakel tussen de 
planning en jouw team wat het (over) laden 
van de laanbomen verzorgt. Je houdt het 
overzicht, ook in drukke situaties.

•  Zorg jij dat onze zendingen compleet 
in één keer worden verstuurd?

• Haal je plezier uit het werken met planten?
•  Heb je gevoel om te werken met een 

mobiele kraan en trekkers?

Kun je goed in teamverband, maar ook 
zelfstandig werken? Wij bieden een leuke 
baan in een enthousiast en gemotiveerd team 
bij een gerenommeerd dynamisch bedrijf 
met de mogelijkheid om je zelf verder te 
ontwikkelen en opleidingen te volgen.

• Wil je werken in een gezellig team?
• Weet je van aanpakken?
• Heb je passie voor planten?

Op deze afdeling werk je in een team en  
ben je betrokken bij de gehele teelt 
van oppotten tot afl everen.

Kom jij ons team versterken?
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