
 

Voor ons team van Van der Knaap-Braam B.V. in Aalsmeer zijn wij op zoek naar:

Operator / meewerkend voorman
& 

Productiemedewerkers (2x)
Wil jij meegroeien met onze organisatie in de tuinbouwsector? Als uitbreiding van onze capaciteit op onze 
vestiging willen wij een extra ploegendienst invullen.

De werkzaamheden
Je staat aan de basis van ons product waarbij je alle voorkomende werkzaamheden uitvoert en begeleidt. Binnen 
het productieteam draag je in teamverband zorg voor het efficiënt produceren en verpakken van diverse bewortelings- 
en groeimedia, waaronder paperpots en diverse pluggen, met behulp van diverse productielijnen. Ook het vullen van 
verpakkingen ten behoeven van de afzetmarkt in de retail met de daarvoor bestemde vullijnen behoort tot de 
werkzaamheden. Een werkbare, nette en veilige werkomgeving en een hecht team vinden wij hierbij belangrijk.

Als Operator geef je naast bovengenoemde uitvoerende werkzaamheden ook leiding aan de twee andere mede-
werkers. Hierbij zorg je voor de juiste uitvoering van de activiteiten en houd je toezicht op de kwaliteit van de arbeid en 
de producten. Je hebt dusdanig technisch inzicht dat je technische storingen aan onze machines zelf kunt verhelpen. 

De werktijden zijn doordeweeks van 16:30 uur tot 01:30 uur op onze vestiging in Aalsmeer (40 uur per week).

Wij zoeken iemand die
werkervaring heeft in een soortgelijke functie;
affiniteit met en kennis heeft van de tuinbouwsector;
voldoening haalt uit hard werken en stressbestendig is;
een teamspeler en betrouwbaar is;
een goede beheersing heeft van de Nederlandse en/of Engelse taal.

Als Operator zijn, naast bovengenoemde kennis en eigenschappen, ook technisch inzicht, verantwoordelijkheids-
gevoel en goede communicatieve vaardigheden van belang.

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.

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 Operator of Productiemedewerker die wij zoeken? Stuur jouw CV en korte motivatie naar Nicole Koreman 
via HR@vanderknaap.info. Neem voor informatie contact op met André Braam via telefoonnummer 0297-365612.

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!


