
Vacature (part-time mogelijk)

Medewerker -
Opkweek moedermateriaal (m/v)

Aardbei Extra is een familiebedrijf met ruim 50 jaar 
ervaring in de teelt van aardbeien en aardbeien 
planten. Bij Aardbei Extra kweken we aardbeien- 
planten voor professionele aardbeien-fruitkwekers 
in Europa.

Een enthousiast team van plantensorteerders, 
gewasverzorgers, teamleiders, trekker chauffeurs, 
irrigatie- en logistiekmedewerkers zetten zich 
dagelijks in om een topproduct af te kunnen 
leveren.

Kom werken bij Aardbei Extra

Wij zoeken..

Iemand  die affiniteit heeft met de land- en tuinbouw en graag met planten werkt. 
Enige ervaring met het stekken van planten is een pré. Je hebt een MBO werk- en 
denkniveau. 

Onze piek ligt in de maanden mei t/m augustus.

Je bent gedreven om de werkzaamheden snel onder de knie te krijgen. 
Van nature ben je secuur en werk je nauwkeurig. Ook ben je administratief onderlegd. 
Ben je in het bezit van een spuitlicentie dan is dat mooi meegenomen. 

Je bent flexibel inzetbaar en bereid om af en toe op zaterdag te werken.
Je communiceert makkelijk in het Nederlands.

Lees verder op de volgende pagina >>



Wij bieden..
Een zeer afwisselende en uitdagende functie binnen ons familiebedrijf met 
een warme en professionele werksfeer. Wij zijn flexibel en zoeken altijd samen 
naar de beste oplossing. Het aantal werkuren en arbeidstijden zijn in overleg. 
Deze functie is evt. ook te combineren met andere uitstaande functies. 

Er is ruimte voor eigen initiatief en je hebt een enthousiaste groep collega’s waar 
je op kunt bouwen. Het salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Tuinbouw. 

Jouw taken..
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het virus vrij opkweken van onze hoogwaardige 
aardbeien-moederplanten van diverse rassen en nieuwe selecties. Deze kleinschalige opkweek 
vormt de basis voor de tientallen miljoenen planten welke Aardbei Extra op jaarbasis produceert.
De teeltprocessen voer je uit in een 2-tal kweektunnels, waarbij hygiëne zeer belangrijk is.

• Je bent scherp op het signaleren van storingen 
in de teeltapparatuur en de teeltomstandigheden 
en overlegt regelmatig met de Teeltspecialist.

• Je draagt zorg voor het gewasonderhoud, 
gewasverzorging en gewasbescherming.

• Je monitort dagelijks de gewassen op 
vochtgehalte, voedingsbehoefte en controleert de 
gezondheid en je doet verslaglegging hiervan.

• Je voert kleine gewashandelingen uit zoals 
bloemen plukken en het nemen van 
bladmonsters t.b.v. analyses.

• Je geeft aan wanneer er (biologische) 
bestrijdingen uitgevoerd dienen te worden.

• Je snijdt tweemaal per seizoen de stekken los 
en zorgt dat deze gestekt worden.

• Je houdt de registratie bij voor de 
vermeerdering en opkweek van het plant 
materiaal.

• Je onderhoudt contact met keuringsinstantie 
en klanten.

Interesse? Stuur je cv & motivatie naar info@aardbei-extra.nl. 

Meer informatie vind je op aardbei-extra.nl of bel 0411-621693.


