
Wat wij denken  

dat je nodig hebt: 

• MBO werk-en denkniveau 

• Je bent leergierig 

• Doelgericht

• Je hebt ambitie 

• Nauwkeurig 

• Een hands on mentaliteit 

Wat ga je bij ons doen

Als trainee teeltspecialist ben je de rechter- en linkerhand van de teeltspecialist. Onder zijn leiding ga jij alle ins-en outs van 

het telen van onze hortensia’s onder de knie krijgen. Dat gevoel ontwikkel je als specialist gaandeweg binnen ons bedrijf. Je 

krijgt je eigen verantwoordelijkheden en taken. Daarnaast help je ook regelmatig de teeltspecialist en andere collega’s bij 

hun verantwoordelijkheden. Kortom; een uitdagende functie waarin je door kunt groeien naar het niveau van een zelfstandig 

teeltspecialist binnen ons groeiende bedrijf. Wat is belangrijk in deze functie:  

      • Het creëren van de ideale omstandigheden voor onze                               • Het controleren en bijsturen van het groeiklimaat    

      hortensia’s waarbij ze de juiste voedingstoffen en hoeveelheid              • Het voorkomen van ziektes en plagen 

      water krijgen om uit te groeien tot de perfecte plant.

Wij zoeken een trainee teeltspecialist
 

Ben jij ambitieus? Wil je een verantwoordelijke en 

zelfstandige baan? Hou je van alles wat groeit en 

bloeit? Dan bieden wij jou de kans om jezelf verder te 

ontwikkelen tot teeltspecialist. 

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 torenhoge ambities. Daarnaast bieden wij uitstekende 

voorwaarden, letterlijk en figuurlijk! Onder de voorwaarden van een prima salaris 

en pensioen wordt er gedacht aan opleidingsmogelijkheden en een doordacht 

sociaal beleid. Daag jij onze specialisten uit met vernieuwende ideeën en 

inzichten? Enthousiast? 

We ontvangen jouw sollicitatie graag! Stuur je CV en motivatie naar 

werkenbij@themastergrowers.nl. Heb je vooraf nog vragen? 

Bel 06-82303605, onze teeltmanager Alex Stolze en vraag maar raak!


