Wegens uitbreiding van ons telersteam
zijn wij per direct op zoek naar een:

Teler

(fulltime)

Heb jij groene vingers en passie voor planten? Werk je graag zelfstandig, maar vind je
het tegelijk prettig om onderdeel van een team te zijn? En vind je het leuk om bij een
innovatieve en bekende speler binnen de agro sector te werken? Reageer dan snel!
Je werkdag…
Jij zorgt voor de opkweek van jong plantmateriaal

We juichen het toe dat je jezelf verder ontplooit en

op een van onze locaties in Venlo. Uiteraard word je

ontwikkelt binnen het vakgebied.

daarin ondersteund en gecoacht door een senior teler.
’s Morgens begin je met een kop koffie in de

Voor meer inzicht in een werkdag als Teler bij

bedrijfskantine om vervolgens een eerste rondje te

Gipmans Planten, bekijk dan het filmpje.

maken door “jouw” kas. Je hebt al meteen gezien
dat enkele partijen planten water nodig hebben.

Reageren?!

De watergift stel je in op de Issi-klimaatcomputer.

Je beschikt over een afgeronde MBO of HBO

Even daarna neem je met de locatieleider de

opleiding in de agrarische richting (bij voorkeur

werkzaamheden door die er gepland staan. Nadat

plantenteelt aangevuld met enkele jaren werk-

je de tijd hebt genomen om te scouten in het gewas

ervaring binnen de (glas)tuinbouw. Je bent

werk je de benodigde administraties bij. ’s Middags

pragmatisch ingesteld, hebt een hands-on

zit je samen met een collega om je te verdiepen in

mentaliteit, bent betrokken, betrouwbaar en

de hygiëne of bemesting van jouw locatie. Omdat

leergierig en je hebt een flexibele instelling.

de zon flink heeft geschenen controleer je nog even

Tot slot woon je op maximaal 30 minuten

de gewassen en de belangrijke machines. Met een

reistijd van Venlo? Dan zijn wij op zoek naar jou!

voldaan en gerust gevoel ga je naar huis.
Ook wanneer je niet volledig aan het hier genoemde
Kortom, een afwisselende baan, waarbij je iedere dag

opleidingsprofiel voldoet, maar je herkent jezelf wel

in de praktijk kunt bijleren. Vanaf het moment dat je

in de voor de functie benodigde eigenschappen, dan

volledig bent ingewerkt, rouleer je mee in de

nodigen we je uit contact op te nemen met Human

storings- en alarmdiensten (circa 1x per 4 weken).

Resources sanne.roeven@gipmans.nl.

