
Steenwijk Abbenes V.O.F is een toonaangevende zomerbloemenkwekerij gevestigd in Abbenes. Buiten in de vollegrond wordt op 100 hectare bloemen geteeld. Naast de teeltlocatie in Abbenes 

worden er ook bloemen geteeld in Zeeland, Portugal en Polen. De belangrijkste teelten zijn pioenroos, diverse soorten helianthus, callistephus, carthamus, bupleurum en brassica. Een belangrijk deel 

van ons assortiment wordt geteeld in overleg met onze afnemers. Ongeveer negentig procent van de bloemen wordt dan ook rechtstreeks afgezet aan onze klanten. Steenwijk Abbenes is sterk in het 

inspelen op de vraag van haar klanten, het bieden van maatwerk en kant en klare oplossingen.

Wij zijn op zoek naar:

Productieleider verwerking:

Ben jij diegene die het werk kan zien zonder dat het jou verteld wordt? Stuur jij moeiteloos jouw team de juiste richting in? En wanneer jouw team druk aan het werk is, jij zelf wat uitvoerende 

werkzaamheden oppakt? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Met welke werkzaamheden houd jij je dagelijks bezig:

• Aannemen van orders van onze klanten.

• Communicatie met klanten.

• Plannen van de orders.

• Aansturen van 30 tot 40 productiemedewerkers.

• Zorg dragen over de uitgaande orders en de productiewerkzaamheden zoals het bossen en inhoezen van bloemen.

Ben jij of heb jij:

• MBO- niveau met ervaring in de tuinbouw of 

• een startende MBO/HBO-er met interesse in de tuinbouw. 

• Flexibele instelling, want wij werken niet van 9 tot 17 uur.

• Leergierig en vind jij het leuk om te innoveren 

• Organisatietalent.

Dan bieden wij jou:

• Mogelijkheden om verder te leren

• Ruimte voor je eigen inbreng, ideeën en ondernemerschap

• Een mogelijkheid om in Nederland en/of Portugal jouw ideeën en ondernemerschap in te zetten

• Een passend salaris bij de functie en jouw ervaring

• Een salaris volgens de CAO open teelten

Heb je interesse of wil je verdere toelichting op bovenstaande functie, neem dan contact op met:

Flip Huigsloot

06-23560677

F.huigsloot@steenwijkabbenes.nl

www.steenwijkabbenes.nl
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