
Wie ben jij:

Type mens: een écht mensenmens met spirit, die graag dat stapje extra zet voor het beste eindresultaat! 

Samenwerking is jouw lijfspreuk!  

Jij laat graag anderen scoren door de omstandigheden in het werkproces subliem te organiseren. Je 

stuurt de groep van 30 - 70 medewerkers aan, waarin jij het vaste aanspreekpunt bent. Jouw werkveld 

bevindt zich tussen het stekken van de jonge planten tot aan het bloeiproces van de plant en klaar voor 

de verkoop.  

Je bent toe aan een vervolgstap in jouw carrière en helemaal klaar om een club collega’s prettig te 

laten werken. Jij zorgt ervoor dat jouw collega’s kunnen beschikken over de benodigde middelen en 

materialen, zodat zij ongestoord hun werk kunnen doen. Voor een kleine storing draai jij je hand niet om 

en ben je continu bezig om processen, daar waar mogelijk, nog verder te verbeteren. 

Als werkniveau functioneer je op MBO-niveau, aangevuld met leidinggevende ervaring, verkregen door 

opleiding en/of werkervaring. Daag jij ons graag uit met ideeën? Dan gaan wij graag met jou in gesprek!

Wat ga je bij ons doen:

Van alles! Deze functie heeft alles in zich: dynamiek, afwisseling, 

organisatie, verantwoordelijkheid, samenwerken én het zorgen 

voor de mooiste planten. Je bent de spil in het web; van het 

plannen van de werkuitvoering tot het controleren en deelnemen 

aan de productie, indien dit nodig is. Je regelt diverse zaken en 

zorgt ervoor dat de teams op de verschillende locaties in de Lier 

moeiteloos door kunnen met uiteenlopende werkzaamheden. 

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. Doordat we onszelf 

blijvend willen verbeteren, is er altijd ruimte voor groei en zijn wij 

op zoek naar een fulltime

Teammanager

Wat hebben wij jou te bieden:

Een team van specialisten met een enorme gretigheid om door te ontwikkelen. Dit team 

zal jou enthousiast ontvangen en een prima uitgangsbasis bieden om mee te groeien 

met de hoge ambities van het bedrijf. 

Daarnaast bieden wij uitstekende voorwaarden, want dat verdien je ook, letterlijk 

en figuurlijk! Onder de voorwaarden van een goed salaris, pensioen, veel 

opleidingsmogelijkheden en een doordacht sociaal beleid. 

Ben je na het lezen van deze vacature enthousiast geworden en niet vies van 

klimaatwisseling in je werkomgeving per seizoen? Twijfel dan niet en stuur je CV en 

motivatie of een filmpje over jezelf naar po@themastergrowers.nl.

Heb je vooraf nog vragen? Bel 06-13242189, onze PO medewerker Laura van den Berg 

en vraag maar raak! Natuurlijk nodigen wij je ook graag uit om een kijkje te nemen op 

onze website: www.themastergrowers.nl


