Gezocht:

Agrarische
duizendpoot
Nieuw-Zeeland
Standplaats
Uren per week
Opleidingsniveau

Rakaia, Nieuw-Zeeland
40 uur
MBO Akkerbouw/Bollenteelt
Werkzaamheden

Als nieuwe collega ga jij je bezig houden met de

teelt van leliebollen en akkerbouwgewassen binnen
Ben jij proactief, flexibel en heb jij affiniteit met
grootschalige bollenteelt/akkerbouw? Ben je

enthousiast, ambtieus en gemotiveerd om je

een bouwplan van 460 ha. Je gaat aan de slag met
tractoren en diverse agrarische machines. Ook het

onderhoud van gewassen en machines horen er bij.

toekomst op te bouwen op een van de mooiste

Ben jij iemand die

plekken in de wereld! Dan is dit jouw kans.

•

Ons bedrijf

Bij Bakker Bulbs Ltd houden wij ons dagelijks

•

bezig met de teelt van leliebollen en diverse

akkerbouwgewassen. Binnen ons bedrijf wordt

•

een optimale productkwalitiet met een zo laag

•

wij gebruik van de modernste technieken, die de

•

met veel passie en vakkennis gestreefd naar

mogelijke belasting voor het milieu. Hierbij maken
gehele keten optimaal beheersbaar maken. Deze

In bezit is van een MBO diploma bollenteelt/
akkerbouw of ruime ervaring heeft met

diverse agrarische producten en machines;
Proactief is en weet van aanpakken;

Ambitieus en leergierig is en bereid is om
verder door te leren;

Flexibel is en goed kan functioneren binnen
een team;

Die zijn toekomst op wil bouwen in een van
de mooiste landen ter wereld.

eigenschappen onderscheiden ons op de markt.
Voor optimale tevredenheid van onze klanten

streven wij naar absolute betrouwbaarheid en

zorgen wij dat onze producten zijn afgestemd op de
markt. Daarnaast moedigen wij onze medewerkers
aan om zich waar mogelijk verder te ontwikkelen
binnen onze organisatie. Met onze innovatieve
en vooruitstrevende blik, proberen wij onze

Wij bieden jou
•

Een zeer afwisselde functie binnen een

•

Vakkundige en gemotiveerde collega’s;

•
•
•

modern internationaal bedrijf;

Een prettige en veilige werkomgeving;

De mogelijkheid je verder te ontwikkelen;
Een marktconform salaris.

internationale kwekerij voortdurend te verbeteren.

Zo blijven wij én onze medewerkers constant groeien.

Solliciteren

Herken jij jezelf in de bovenstaande omschrijving
en ben je enthousiast geworden over deze

functie? Stuur dan je cv en motivatiebrief naar

marco@kwekerijbakker.nl. Schrijf je liever niet?
Bel of app naar 06-25011444. Langskomen mag
natuurlijk ook. Je bent van harte welkom.

Altonstraat 7, 1704 CC Heerhugowaard

www.kwekerijbakker.com

072 57 15281

