Draaien (Rechtshandig) – Noord Holland
Dienstverband: Minimaal 26 weken
Omschrijving
Om ervoor te zorgen dat we veel tomaten kunnen oogsten zijn de planten netjes naast elkaar
opgehangen in de kas. De plant groeit niet vanzelf om het touwtje heen, maar dit touwtje wordt
om de plant heen gedraaid. Dit gebeurt iedere week weer naarmate de plant verder groeit. De
plant maakt nieuwe scheuten aan, welke energie van de hoofdplant wegnemen. Door het weghalen
van deze scheuten, het dieven, krijgt de hoofdplant de energie die ze nodig heeft voor het
aanmaken van tomaten.
Tevens ben jij ook bereid om als het nodig is overige tuinbouw werkzaamheden uit te voeren.

Eisen:








Je hebt min. 6 maanden ervaring in het draaien van de tomatenplant
Je bent gemotiveerd om voor langere tijd (minimaal 26 weken) te blijven
Je bent gedreven, dit bedrijf werkt met targets
Je hebt geen hoogtevrees
Je hebt geen problemen met hoge temperaturen
Je wilt volop uren maken
Rijbewijs is een pre (voor het besturen van onze auto krijg je een vergoeding van € 2,per dag)

Voorwaarden:








We betalen wekelijks loon
o Leeftijd
Bruto uurloon
o 18 jaar:
€ 6,87
o 19 jaar:
€ 7,86
o 20 jaar:
€ 8,84
o 21 jaar:
€ 9,82
o 22+:
€ 9,82
In deze functie zijn grote bonussen te behalen, tot wel 20% van je weeksalaris
Bij aantoonbare ervaring in deze functie kun je een hoger startsalaris verdienen
Huisvesting:
€ 95,00 per week
Zorgverzekering:
€ 23,60 per week
Vervoer:
Woon-werk verkeer regelt NL Jobs en is gratis

Meer informatie?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze Recruiters op telefoonnummer
+3117452656595, via e-mail www.praca@nl-jobs.com of via Facebook
(https://www.facebook.com/nl.jobs).
Natuurlijk ben jij ook van harte welkom bij ons op het kantoor aan Tuindersweg 49 in Maasdijk of
Zaagmolenweg 14 in Spanbroek.
Ben je geïnteresseerd en denk je te voldoen aan de gestelde eisen in het profiel? Registreer je dan
nu via onze website en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

