Bremmer boomkwekerijen is gespecialiseerd in een
breed assortiment coniferen zoals bodembedekkers,
dwergconiferen en haagconiferen.

VACATURE TEELTMEDEWERKER
WERKEN AAN MILIEUVRIENDELIJK EN DUURZAAM PRODUCT

De functie
Vanwege het vertrek van één van onze teeltmedewerkers is er een vacature ontstaan op
onze locatie waar voornamelijk haagconiferen worden gekweekt. Op jouw locatie ga jij jouw
ervaring/kennis/enthousiasme inzetten voor het optimaliseren van het teeltproces. De
afwisselende werkzaamheden bestaan onder andere uit gewasverzorging zoals opbinden en
snoeien, oppotten en werken met moderne machines. In drukke tijden help je ook met
afleverwerkzaamheden.
Wij vragen
Van de kandidaat wordt verwacht dat hij affiniteit heeft met de boomkwekerijsector, inzicht
heeft in het werk, flexibel is, zelfstandig kan werken, maar ook in een team kan
functioneren. Je gaat voor kwaliteit en je vindt voldoening in een verzorgde kwekerij. Samen
met je collega’s werk je aan een steeds betere kwaliteit en een milieuvriendelijk en
duurzaam product.
Wij bieden
Je ontvangt een aantrekkelijk salaris, afhankelijk van jouw kennis en ervaring, alsmede goede
secundaire arbeidsvoorwaarden. Je komt te werken in een enthousiast team in een
informele werksfeer.
Solliciteren
Heb je groene vingers en houd je van de buitenlucht? Dan is dit iets voor jou! Wil je meer
weten of solliciteren, dan kun je contact opnemen met Paul Bremmer: 06 25 18 12 58 of
paul@bremmer-boomkwekerijen.nl.

Bremmer boomkwekerijen is gespecialiseerd in een
breed assortiment coniferen zoals bodembedekkers,
dwergconiferen en haagconiferen.

VACATURE MEDEWERKER AFZET
WERKEN VOOR EEN TEVREDEN KLANT

De functie
Vanwege het vertrek van één van onze medewerkers afzet is er een vacature ontstaan voor
iemand die voornamelijk bestellingen klaarmaakt voor plantengroothandels en tuincentra.
De werkzaamheden bestaan uit het verzamelen van de planten uit de kwekerij, het
etiketteren, verpakken en verzendklaar maken.
Wij vragen
Van de kandidaat wordt verwacht dat hij affiniteit heeft met de boomkwekerijsector, inzicht
heeft in het werk, flexibel is, zelfstandig kan werken, maar ook in een team kan
functioneren. Je hebt gevoel voor kwaliteit en je vindt voldoening in een verzorgd product
voor een tevreden klant. Samen met je collega’s werk je aan efficiënte afhandeling van de
orders. De diversiteit van het assortiment maakt het werk gevarieerd en vakkennis is
belangrijk.
Wij bieden
Je ontvangt een aantrekkelijk salaris, afhankelijk van jouw kennis en ervaring, alsmede goede
secundaire arbeidsvoorwaarden. Je komt te werken in een enthousiast team in een
informele werksfeer.
Solliciteren
Houd je van de buitenlucht en ben je stressbestendig? Dan is dit iets voor jou! Wil je meer
weten of solliciteren, dan kun je contact opnemen met Paul Bremmer: 06 25 18 12 58 of
paul@bremmer-boomkwekerijen.nl.

Bremmer boomkwekerijen is gespecialiseerd in een
breed assortiment coniferen zoals bodembedekkers,
dwergconiferen en haagconiferen.

VACATURE TECHNISCH MEDEWERKER
DE OLIE VAN DE ORGANISATIE

De functie
Vanwege de groei van onze organisatie en het machinepark komt er ruimte voor een
technisch medewerker voor het onderhoud en beheer van onze machines zoals heftrucks,
potmachines, snoeimachines, spuitapparatuur, enz. Jij zorgt ervoor dat alle machines in
topconditie blijven, voert kleine reparaties uit en misschien maak je wel nieuwe applicaties.
Vanwege de grote variatie aan machines is het werk veelzijdig en uitdagend. Naast je eigen
werkzaamheden werk je samen met je collega die verantwoordelijk is voor de gebouwen,
containervelden en beregening.
Wij vragen
Van de kandidaat wordt verwacht dat hij een technische opleiding heeft gevolgd op MBOniveau of relevante werkervaring heeft. Je hebt inzicht in het werk, bent flexibel en kunt
goed zelfstandig werken maar ook in een team functioneren.
Wij bieden
Gevarieerd werk en een aantrekkelijk salaris, afhankelijk van jouw kennis en ervaring,
alsmede goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Je komt te werken in een enthousiast team
in een informele werksfeer.
Solliciteren
Ben je technisch en houd je van afwisseling? Dan is dit iets voor jou! Wil je meer weten of
solliciteren, dan kun je contact opnemen met Cornelis Bremmer: 06 12 76 00 70 of
cornelis@bremmer-boomkwekerijen.nl.
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