
Wie ben jij

Type mens; een vrije vogel die het heerlijk vindt naast huidige bezigheden overdag, een 
studie óf gewoon als avondopvulling planten te verzorgen op verschillende locaties in 
het Westland.

Je bent praktisch ingesteld, nauwkeurig in je werkuitvoering en beschikt over een 
spuitlicentie. Heb je nog geen geldige spuitlicentie dan kan je die via ons bedrijf gaan 
halen.

Wat ga je bij ons doen

Het ondersteunen van het teeltteam voor 3 tot 20 uur per week.
jij gaat ervoor zorgen dat onze planten – zowel binnen als 
buiten – optimaal beschermd zijn tegen ziekten en plagen. 
Deze werkzaamheden gebeuren voornamelijk in de avonduren.

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 parttime:  Uitvoerder gewasbescherming

Wat hebben wij jou te bieden

Deze functie biedt heel veel vrijheid, waarbij je de verantwoording krijgt over
jouw werkzaamheden.

In samenspraak met onze Teeltmanager plan je jouw werkzaamheden en tijden.
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 jij de enthousiaste ondersteunende factor voor onze telers om het werk 
gemakkelijker te maken? 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 06-82303605, onze teeltmanager Alex Stolze en 
vraag maar raak! Natuurlijk nodigen wij je ook graag uit om een kijkje te nemen 
op onze website: www.themastergrowers.nl


