Wil jij meegroeien met onze organisatie in de tuinbouwsector? Als uitbreiding van ons team in
Grubbenvorst zijn wij op zoek naar een enthousiaste

Productiemedewerker met heftruckcertificaat
40 uur per week

De werkzaamheden
Bij de Van der Knaap Groep staan kwaliteit, ontwikkeling en innovatie hoog in het vaandel. Ook onze producten,
processen en dienstverlening ontwikkelen in hoog tempo mee. Je komt te werken binnen een klein team in ons
substraatproductiebedrijf in Grubbenvorst waarin je in teamverband zorg draagt voor diverse werkzaamheden,
waaronder het verpakken van substraten, het laden en lossen van de vrachtwagen en het verplaatsen van pallets
met verpakt product/kisten met behulp van de heftruck of pompwagen.
Een flexibele werkmentaliteit en een klantgerichte houding is op jou van toepassing. Vroeg beginnen is voor jou
geen probleem. Evenmin om op zaterdagochtend te werken wanneer de omstandigheden dit vereisen, bijvoorbeeld
tijdens het hoogseizoen. Je werkt vanuit onze vestiging in Grubbenvorst.
Wij zoeken iemand die
• minimaal een afgeronde VMBO opleiding heeft;
• een geldig heftruckcertificaat heeft of bereid is dit te halen;
• bij voorkeur relevante werkervaring heeft in een soortgelijke functie;
• affiniteit met en kennis heeft van de tuinbouwsector;
• communicatief vaardig, klantvriendelijk en een teamspeler is binnen een klein en hecht team;
• de Nederlandse taal goed beheerst.
Werken bij
Van der Knaap is een groep van ondernemingen gespecialiseerd in het ontwikkelen van hoogwaardige oplossingen
voor beworteling en groei. Van der Knaap Groep is in korte tijd uitgegroeid tot de top in de professionele tuinbouw,
zowel nationaal als internationaal.
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.
Sollicitaties
Ben jij de Productiemedewerker die meedenkt, accuraat en flexibel is? 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 meer
informatie over deze functie contact op met Dave Martens via telefoonnummer +31 (0)77 3661373.
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.

