Plantenkwekerij De Kemp is een familiebedrijf met
bijna 60 jaar ervaring in de vermeerdering en opkweek
van gangbare en biologische aardbeiplanten,
aspergeplanten, vruchtboomonderstammen en rode
bessenplanten. De Kemp levert kwalitatief hoogwaardig
plantmateriaal aan professionele telers in heel Europa.

Plantenkwekerij De Kemp zoekt, ter uitbreiding van ons

door middel van (interne) opleidingen en trainingen. Goede

beregeningsteam, een

begeleiding en ondersteuning bij de inwerkperiode door jouw
collega’s. Bovenal bieden wij een prettige werksfeer. Het

Medewerker Beregening
Vollegrond (m/v)

salaris is marktconform met een prima pakket secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Jouw kwaliteiten en talenten:
Ervaring met beregening in de vollegrond;
Praktisch, gestructureerd en zelfstandig;

In de functie van Medewerker Beregening Vollegrond ben je

Oog voor detail, ziet verbeteringsmogelijkheden

verantwoordelijk voor het in de gaten houden van het

in het werk;

vochtgehalte en het plannen en uitvoeren van de beregening

Flexibel inzetbaar en bereid op zaterdag te werken;

op de verschillende percelen. Buiten het seizoen onderhoud je

Leidinggevende capaciteiten;

de beregeningssystemen, zoals sprinklers, druppelbevloeiing

Rijbewijs B en T; E is een pré;

en haspels en ben je tevens bezig met oogstwerkzaamheden.

Passie en gevoel voor planten;
Technisch inzicht en in staat om klein onderhoud aan

De werkzaamheden:

trekkers en beregeningsapparatuur uit te voeren;

Monitoren vochtgehalte percelen;

Basiskennis van Engels; Duits en Pools is een pré;

Plannen en uitvoeren beregening;

Handig met computers;

Instellen beregeningscomputers;

MBO werk- en denkniveau.

Onderhoud en reparatie beregeningsmaterialen;
Aansturen beregeningsteam (2-4 personen).
Wij bieden

Wil jij samen met ons verder bouwen aan een mooie
toekomst?
Stuur dan snel jouw CV en motivatie naar Plantenkwekerij De

Een afwisselende en uitdagende functie binnen een sterk

Kemp BV, t.a.v. Cora van Rijn: c.vanrijn@dekemp.nl.

groeiend en internationaal opererend bedrijf, met leuke,

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met

enthousiaste en professionele collega’s. Ruimte voor eigen

Cora van Rijn, tel. 077 2054 214 en/of kijk op onze website:

initiatief en mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen

www.dekemp.nl
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