
Wie ben jij: 

Type mens: een ‘Handige Harry’ die het onderhoud van onze dagelijkse zaken 

draaiende kan houden! Denk aan kleine las werkzaamheden, klein onderhoud aan 
onze kassen, maar ook mechanische apparaten. Eigenlijk een alleskunner die van 
zijn hobby en interesses zijn werk heeft gemaakt! 

Je hebt het écht in de vingers, wat je ziet kan je maken of je kunt er een oplossing voor 
bedenken en uitwerken. Daarnaast ben je coördinerend én het aanspreekpunt naar 
derden bij allerhande onderhoud op het gehele bedrijf. Het geeft jou een kick als je 
collega’s kunt ondersteunen of het werk kunt verlichten met jouw ambachtskunsten! 

Je bent praktisch in gesteld, hebt je kennis en kunde vergaard door ervaring of een 
opleiding op MBO werk en denk niveau.

Voor The Mastergrowers is telen meer dan groeien alleen; 

Met ontzag voor de natuur en fascinatie voor vernieuwing, telen wij al 
met meer dan honderd jaar ervaring de sterkste en meest bijzondere 
hortensia’s. Onze ambacht voel je in elk detail, van wortel tot bloem. 

Met ons complementaire assortiment – geteeld op ruim 21 hectare kas 
en buitenveld – zijn we in staat de volle breedte van het kamerhortensia-
schap te beleveren. Door ons uitgestrekte teeltoppervlakte en benodigde 
apparaten waar wij ons mooie ambacht mee uitvoeren is er ruimte ontstaan 

voor een full time :  Onderhoudsmedewerker

Wat hebben wij jou te bieden:

Deze functie biedt heel veel vrijheid, waarbij je de verantwoording krijgt 
over jouw werk- en vakgebied. Bij The Mastergrowers kun je de onderhoud 
afdeling geheel eigen maken. Je komt met al je collega’s in contact en krijgt 
opdrachten vanuit het management. Daarbij bepaal je zelf de indeling van 
werkuitvoering naar prioriteiten, zodat je jouw collega’s kunt ondersteunen 
in de beste telers te worden en blijven van de meest bijzondere hortensia’s. 

Daarnaast bieden wij uitstekende voorwaarden, letterlijk en fi guurlijk! 
Onder de voorwaarden van een goed salaris en pensioen wordt er gedacht 
aan  opleidingsmogelijkheden en een doordacht sociaal beleid. 

Ben je na het lezen van deze vacature enthousiast geworden twijfel dan niet en stuur 
je CV en motivatie of een fi lmpje over jezelf naar  po@themastergrowers.nl.

Heb je vooraf nog vragen? Bel 06-50838271, onze fi nancieel directeur Geert de 
Ridder en vraag maar raak!

Wat ga je bij ons doen:

Het uitvoeren van het mooie vak van klein tot middelgroot, technisch als 
praktisch onderhoud. Op een werkveld van 21 hectare zal geen dag hetzelfde 
zijn en zorg je met jouw vakmanschap voor ondersteuning van het ambacht 
van The Mastergrowers. Je krijgt de volledige verantwoordelijkheid op 
jouw vakgebied. 


