De Kemp is een familiebedrijf met al meer dan 50
jaar ervaring in de vermeerdering en opkweek
van aardbeiplanten, aspergeplanten,
vruchtboom-onderstammen en rode
bessenplanten. De Kemp levert kwalitatief
hoogwaardig plantmateriaal aan professionele
telers in heel Europa.

Vanwege de uitbreiding van ons bedrijf met een nieuwe
teeltlocatie zijn wij op zoek naar:

Teeltmedewerker kas
De Kemp zet jaarlijks grote hoeveelheden aardbeiplanten van
hoge kwaliteit af aan professionele telers in heel Europa.
Dit vraagt niet alleen om goede teeltomstandigheden maar
ook om goede gewasverzorging en gewascontrole. Als
teeltmedewerker ben jij hier medeverantwoordelijk voor.
Dit bieden wij
Een fulltime baan met verantwoordelijke taken en veel
afwisseling. Je bent dagelijks tussen het gewas te vinden
en houdt je onder andere bezig met; gewasverzorging,
gewasbescherming, het scouten van ziekten en plagen en
het inzetten van biologie.
Gedurende het seizoen begeleidt je een kleine groep
seizoenmedewerkers bij de diverse werkzaamheden. Je legt
hun goed uit wat er moet gebeuren en waar nodig doe je
voor hoe het werk goed en effectief gedaan wordt. Samen
met hun klaar je de klus en houdt jij oog op de kwaliteit en
uitvoering van het werk.
Je hebt gevoel voor techniek en bent handig. Klein onderhoud
en reparaties voer je zelfstandig uit en storingen signaleer je
en los je zelf of samen met de bedrijfsleider adequaat op.
Je bent sparringpartner voor de bedrijfsleider van ons bedrijf,
met wie je dagelijks samenwerkt. In zijn afwezigheid ben je
verantwoordelijk voor het klimaat, de bemesting en watergift.

Verder bieden we jou ook de mogelijkheid je verder te
ontwikkelen op het gebied van onder andere teelt door
middel van cursussen.
Dit vragen wij
 Mbo-werk- en denkniveau.
 Kennis van teelt onder glas en bij voorkeur ervaring in de
teelt van aardbeiplanten en/of aardbeien.
 Gevoel voor klimaat en basiskennis van klimaatregeling en
substraatteelt.
 Leidinggevende skills; samenwerken, goed kunnen
uitleggen en voorbeeldgedrag.
 Vaardigheid met computers en MS Office, en technisch
inzicht.
 Basiskennis van Nederlands en Engels en bij voorkeur van
Duits en/of Pools.
 Flexibiliteit en de bereidheid om in het weekend te werken
en storingsdienst te draaien.
 In bezit van rijbewijs B en geldige spuitlicentie 1.

Interesse?
Mail je sollicitatiebrief en CV naar: e.keijsers@dekemp.nl. Wil
je eerst meer informatie? Bel dan Esther Litjens-Keijsers
Tel. 077 3982430 of kijk op onze website: www.dekemp.nl

