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In verband met uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar: 

 

Teeltmedewerker kas (m/v) 
 

Jouw verantwoordelijkheden 

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de teelt van 

uitgangsmateriaal van aardbeiplanten in de kas. Je bent 

dagelijks tussen het gewas te vinden en let scherp op de 

teelt en de productie. Je bent zo ervaren dat je aan het 

gewas kunt zien, welke maatregelen genomen moeten 

worden qua bemesting, klimaat en gewashandelingen. 

Andere taken zijn o.a. watergift, scouting en 

gewasbescherming. Je stuurt een groep 

seizoenmedewerkers aan. Je controleert, motiveert en 

begeleidt de medewerkers tijdens de diverse 

werkzaamheden. Je hebt belangstelling voor techniek en 

let op de werking en functioneren van de diverse 

bedrijfsmiddelen. Storingen signaleer je en los je adequaat 

op. Je bent ook sparringpartner voor de bedrijfsleider en 

vervangt hem bij zijn afwezigheid. Binnen het bedrijf heerst 

een duidelijke aanpakmentaliteit, met directe korte lijnen. 

Kortom een zeer uitdagende en afwisselende functie. 

 

 

Functie-eisen 

 MBO werk- en denkniveau; 

 Ervaring met de teelt van planten in een kas; 

 Motivatie, passie, enthousiasme, ambitie en 
volledige inzet; 

 Basis kennis van de Engelse taal. Duits en Pools 
is een pré; 

 Leidinggevende kwaliteiten (effectief delegeren, 
stimuleren, voorbeeldgedrag); 

 Verantwoordelijkheidsgevoel (accuraat, flexibel, 
proactief); 

 Technisch inzicht en handig; 

 Vaardigheid in het werken met automatisering 
(klimaatprogramma’s en MS office); 

 Geen 8 tot 5 mentaliteit; 

 Bereid tot werken in het weekend; 

 In bezit van spuitlicentie 1. 
 

Geboden wordt: 

Een afwisselende en uitdagende functie binnen een 

gezond en internationaal opererend bedrijf. Bij het 

uitoefenen van jouw functie kun je rekenen op een goede 

begeleiding en ondersteuning van jouw collega’s. Een 

voltijd dienstverband met een marktconform salaris en een 

prima pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 

Informatie 

Voor inhoudelijke informatie over de functie en 

werkzaamheden kun je telefonisch contact opnemen met 

Esther Litjens- Keijsers: 077 3982430 en/of kijken op onze 

website: www.dekemp.nl onder: Het bedrijf. 

 

Solliciteren: 

Heb je interesse? Stuur dan een sollicitatiebrief met CV 

per post of per e-mail aan Plantenkwekerij De Kemp BV,  

t.a.v. Mevr. E. Litjens-Keijsers. E-mail: e.keijsers@dekemp.nl.  

 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op 
prijs gesteld. 

Plantenkwekerij De Kemp BV is een bedrijf dat 

gespecialiseerd is in de vermeerdering en opkweek 

van aardbei- en aspergeplanten en opkweek van 

vruchtboomonderstammen. Onze producten worden 

afgezet in binnen- en buitenland. 

http://www.dekemp.nl/

