
Voor ons team van Van der Knaap-Braam in Kwintsheul zoeken wij:

Productiemedewerkers met ambitie
minimaal 40 uur per week

Wil jij meegroeien met onze organisatie in de tuinbouwsector? Steek jij graag de handen uit de 
mouwen en heb je een positieve instelling? Kom dan ons productieteam versterken!

De werkzaamheden
Binnen het productieteam draag je in teamverband zorg voor het efficiënt produceren en verpakken van 
diverse bewortelingsproducten, zoals paperpots en innovaties als Fibre-Neth® en Obturo® plantpluggen. 
Hierbij hechten wij belang aan een werkbare, nette en veilige werkomgeving en een hecht team. Je hebt 
een flexibele en dienstverlenende instelling. Afhankelijk van jouw ambities zou je op termijn de productie-
processen zelfs kunnen aansturen. 

Wij zoeken iemand die
werkervaring heeft in een soortgelijke functie;
affiniteit met en kennis heeft van de tuinbouwsector;
communicatief vaardig, klantvriendelijk en stressbestendig is;
een teamspeler is;
een goede beheersing heeft van de Nederlandse taal.

Wat bieden wij
Een afwisselende en uitdagende functie met een salaris en arbeidsvoorwaarden die passen bij de 
functie. Een informele bedrijfscultuur met gemotiveerde collega’s en doorgroeimogelijkheden in een 
professionele organisatie waar innovatie, klantgerichtheid en collegialiteit centraal staan.

Werken bij
Van der Knaap Groep is een Westlands familiebedrijf met productielocaties over de hele wereld. Samen 
met onze klanten ontwikkelen we duurzame en kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor beworteling 
en groei. 

Sollicitaties
Ben jij de productiemedewerker die meedenkt en voldoening haalt uit hard werken binnen een hecht 
team, dan nodigen wij je van harte uit om te reageren.
Stuur jouw CV en een korte motivatie naar: Nicole Koreman via HR@vanderknaap.info. 
Neem voor informatie over deze functie contact op met Marcel Zaat, tel. 0174-296606.

Op deze vacature en op ons selectietraject is ons privacy statement van toepassing.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt nadrukkelijk niet op prijs gesteld.
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Het juiste bewortelings-
medium staat aan de 
basis van een sterk gewas. 
Heel belangrijk dus!


