
Per direct 

Functie: Teeltmedewerker, fulltime          Standplaats: Zuidbroek 

Achtergrond: Aardse Orchids, gevestigd in Zuidbroek en Sappemeer, is sinds 2002 gespecialiseerd in het 

kweken en verhandelen van Phalaenopsis. Op een oppervlakte van 125.000 m2 worden de orchideeën onder 
optimale omstandigheden geproduceerd en vervolgens geleverd aan vnl. buitenlandse afnemers, tegen de best 
mogelijke prijs- en kwaliteitsverhouding. De onderneming is in de afgelopen jaren sterk gegroeid, zowel in 
productieaantallen als in personeelsomvang en staat open voor nieuwe uitdagingen. Op 4 locaties wordt 
dagelijks door plm. 200 medewerkers, die grotendeels zijn georganiseerd in een zgn. flexibele schil, een 
belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van de onderneming.  
 

Profiel: Als teeltmedewerker bij Aardse Orchids zorg je er samen met je teeltteam voor dat onze Phalaenopsis 

onder de best mogelijke omstandigheden kan groeien. Het teeltteam bestaat uit een klein aantal gemotiveerde 
collega’s. In deze functie hou je je bezig met verschillende uitvoerende werkzaamheden gericht op de 
dagelijkse verzorging van onze planten. Je kunt goed zelfstandig werken maar bent ook een teamspeler. 
Daarnaast heb je een goed verantwoordelijkheidsgevoel en een proactieve instelling. Naast de taken in de tuin, 
voer je diverse registraties uit, gericht op productiegegevens en teelttechnische gegevens.   
 

Taken en verantwoordelijkheden: 
 Het verzorgen van de watergift en bemesting met behulp van de klimaatcomputer; 

 Beoordelen van het groeiproces en signaleren van verstoringen aan leidinggevende; 

 Het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen; 

 Registreren en verwerken van teelttechnische- en productiegegevens; 

 Naleven van de bedrijfsinstructies inzake veiligheid van werken e.d.. 
 

Functie eisen: 
 Een diploma op Mbo niveau, bij voorkeur met agrarische achtergrond; 

 In bezit zijn van een spuitlicentie of bereid zijn deze te behalen; 

 Een extraverte persoon met goede en prettige communicatieve eigenschappen; teamspeler; 

 Proactieve werkhouding; type “handen uit de mouwen” en geen 9 tot 5 mentaliteit; 

 Flexibel, bereid om weekenddiensten te draaien volgens rooster; 

 In bezit van rijbewijs B; 

 Goede beheersing  van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

 

Plaats in de organisatie: Teeltmedewerker, rapporteert aan hoofd teelt.  

 

Geboden wordt: 
 Een marktconform salaris; 
 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden; 
 Prettige werksfeer in een jonge, gezonde en dynamische omgeving, waar volop mogelijkheden zijn 

voor persoonlijke ontwikkeling. 

 
Interesse? 
Eventuele vragen over deze vacature kun je stellen aan Marlies van Dam op 06-15251114. Je cv en motivatie 
kun je tot uiterlijk 10 augustus 2018 opsturen naar marlies@aardseorchids.nl onder vermelding van ‘vacature 
teeltmedewerker’.  
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