
Wie ben jij:  

Een teeltspeciliast in de dop! Je bent leergierig, hebt groene vingers en werkt graag samen. 

Het interesseert je de ontwikkeling van de plant te leren kennen, gevoel te krijgen met de 
invloeden van omstandigheden en klimaat. 

Je bent ambitieus, maar hebt ook de rust je werk grondig uit te voeren.

Als werkniveau functioneer je op MBO-niveau, met algemene teeltkennis, verkregen door 

opleiding en/of werkervaring.

Wat ga je bij ons doen:

Het teeltteam ondersteunen! Samenwerken met onze 
teeltspecialisten en zorgen voor de mooiste planten. Het 
geeft jou de uitdaging te groeien in kennis en ervaring. Je 
zorgt voor de juiste watergift, gewasbescherming en voeding 
in samenspraak met onze teammanager. 

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/parttime 

Assistent 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 goed salaris en pensioen wordt er gedacht aan  
opleidingsmogelijkheden en een doordacht sociaal beleid. 

Daag jij onze specialisten uit met vernieuwende ideeën en inzichten? Ben je na 
het lezen van deze vacature enthousiast geworden? Twijfel dan niet en stuur je 
CV en motivatie of een filmpje over jezelf naar po@themastergrowers.nl.

Heb je vooraf nog vragen? Bel 06-82303605, 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


