
 

 

VACATURE (ALLROUND) MEDEWERKER VOORBEREIDING HANDEL 

Ervaring in de sierteelt, zowel zelfstandig als een teamspeler, geen 8-5 mentaliteit, een gezonde dosis 
humor en fulltime beschikbaar? Dan zijn wij op zoek naar jou! Binnen ons team in Harderwijk hebben 
we plaats gekregen voor een gemotiveerde allround medewerker. 

Wie zijn wij? 
Kwekerij De Stadsweiden is een familiebedrijf, dat in de afgelopen 61 jaar is uitgegroeid tot een 
letterlijk en figuurlijk bloeiende onderneming met drie vestigingen (Harderwijk, Ermelo en Ens). Ons 
team van ca. 35 vaste medewerkers bestaat uit enthousiaste en collegiale mensen en daar zijn we blij 
mee en trots op! De drie vestigingen beslaan bij elkaar 18 hectare, onderverdeeld in 11 hectare glas 
en 7 hectare containerveld. Onze hoofdteelt bestaat uit hortensia’s, in het najaar aangevuld met 
kerststerren en cyclamen. De hortensiateelt is geheel in eigen beheer, van vermeerderen tot 
afleveren. Ook doen we aan veredeling, waardoor we al een veelzijdig eigen assortiment hebben 
mogen ontwikkelen en op de markt hebben mogen brengen. Automatisering van processen heeft de 
laatste jaren veel aandacht gekregen, waardoor we een moderne speler binnen het speelveld zijn. 
Voor een verdere impressie van ons bedrijf, nodigen we je van harte uit een kijkje te nemen op 
www.kwekerij-stadsweiden.nl. 

Wie ben jij? 
Als het werken tussen en met planten je aanspreekt, dan nodigen we je van harte uit te solliciteren. 
Als je bij ons komt werken, dan worden de volgende eigenschappen gewaardeerd: 

✓ Je bent een allrounder; 
✓ Je houdt van aanpakken; 
✓ Je bent bereid om te leren; 
✓ Je houdt van samenwerken met collega’s én kunt ook goed zelfstandig werken; 
✓ Je bent niet bang voor vieze handen; 
✓ Je hebt een positieve en flexibele houding. 

Wat ga je doen? 
De functie kent een breed takenpakket. Centraal staat de voorbereiding van daghandelafleveringen. 
Je begeleidt en helpt mee bij het verzendklaar maken van bestellingen. Naast deze taken ben je 
breed inzetbaar bij alle overige voorkomende werkzaamheden. Denk hierbij aan oppotten, uitdunnen, 
toppen/maaien, selecteren, klein technisch onderhoud, enzovoort. Je doet in al deze werkzaamheden 
zelf volop mee én kunt ook de aansturende rol binnen de teams op je nemen. 
Je standplaats is Harderwijk, maar het kan zijn dat je ook tijdelijk op onze vestiging in Ermelo of Ens 
werkt, als de hoeveelheid werk daartoe aanleiding geeft. 

Wat bieden wij? 
Wij bieden een afwisselende fulltime functie in een enthousiast team. Na enige tijd op tijdelijke basis 
bij ons gewerkt te hebben, heb je uitzicht op een vaste aanstelling bij gebleken geschiktheid. Het 
salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO glastuinbouw. Je bouwt van het begin af aan 
pensioen op. Je komt eventueel in aanmerking voor een reiskostenvergoeding. 

Wat bied jij? 
Je bent fulltime beschikbaar. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in de agrarische (sierteelt)sector. Je 
hebt een vakgerichte opleiding op MBO-niveau. Daarnaast beschik je over een heftruckcertificaat en 
een spuitlicentie of ben je bereid deze te behalen. Ook heb je interesse voor techniek. Je beschikt 
over een rijbewijs B. Je beheerst de Nederlandse taal goed en bij voorkeur de Engelse taal 
voldoende.  

http://www.kwekerij-stadsweiden.nl/


Heb je deze kenmerken nou niet allemaal, maar ben je wel gemotiveerd om te leren en jezelf te 
ontwikkelen? Dan nodigen we je ook van harte uit om contact met ons op te nemen. 

Ben je geïnteresseerd? 

Denk je na het lezen van deze vacature ‘Ja, dat is iets voor mij!’, stuur dan een motivatiebrief en een 

CV naar info@kwekerij-stadsweiden.nl. Heb je nog vragen? Dan kun je contact opnemen met Jan van 

Straaten op 06-51557687 of Willeke van Straaten op 0341-472750. 
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