
 

In dit volledig geautomatiseerd familiebedrijf met een kleine groep 
werknemers richten wij ons op het kweken van tuinplanten in pot.  
Wij kweken alle planten van stek tot leverbaar product, dit in vijf 
productgroepen. Onze afzet is voornamelijk gericht op tuincentrums en 
bouwmarkten in binnen- en buitenland. Per direct zoeken wij een: 

 

Allround medewerker 

tuinplantenkwekerij/heftruckchauffeur  

Plaats: Liempde | Opleidingsniveau: MBO | Uur per week: 38 uur 

Werk je graag met een kleine groep collega’s, in een familiaire sfeer, met 
korte lijntjes tot de leidinggevende? 
Werk je graag in de buitenlucht maar liever niet als het regent? Bij ons werk 
je met mooi weer buiten en met slecht weer binnen! Vind je het leuk om te 
werken met heftrucks en vind je het een uitdaging om met onze 
automatisering aan de slag te gaan?  
Ben jij diegene die graag bezig is met het werken aan een mooi 
eindproduct? Dan is deze functie mogelijk iets voor jou! 
 

Functie omschrijving 

Wat zijn je werkzaamheden: 
- Alle benodigde werkzaamheden met betrekking op de plant: 

o Stekken, snoeien/stek knippen, oppotten, sorteren, 
onkruid vrij maken. 

- Verzendklaar maken van eindproduct 
- Heftruck rijden 

Waar zijn we naar op zoek? 
- Teamplayer met (bij voorkeur) ervaring in de 

boomkwekerij/potplanten 
- Heftruckchauffeur 
- Geen 9 tot 5 mentaliteit 
- In bezit van/of bereidt om te behalen: 

gewasbeschermingscertificaat 
- In bezit van Rijbewijs B 

 
Wij bieden jou: 

- Een dienstverband voor 38 uur 
- Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de CAO open boomteelt 

gewassen 
- Een goede werksfeer samen met een vakkundig team 
- Mogelijkheid om door te groeien in bedrijf 

 
Ben je enthousiast om ons team te versterken? Stuur je CV naar: 
Of als je vragen hebt over deze vacature laat het ons weten!  

Van Acht Potcultures 
info@vanachtpotcultures.nl 

Mobiel: 06-53537997 
T.A.V. Arne van Acht 

De Bocht 6, 5298 VH, Liempde 
www.vanachtpotcultures.nl  
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