
 
 
 
 
 
 
abbGrowers B.V. is een jong en groeiend bedrijf dat zich bezig houdt met het sorteren, 
verpakken en de handel van blauwe bessen en asperges. Zowel uit eigen teelt als van telers 
uit diverse landen in Europa, Afrika en Zuid-Amerika. De moderne, gekoelde verpakkingshal 
waarin  jaarrond blauwe bessen worden verpakt staat in Horst. 
 
 

Ben je op zoek naar de juiste waardering voor je inzet? Wil je werken in een 
uitdagende en afwisselende functie in een dynamisch bedrijf? Dan zijn wij op 
zoek naar jou. Vanwege toenemende groei zoeken wij nieuwe collega’s:  

 
LINE OPERATOR 

       
De functie 
Als line operator ben je verantwoordelijk voor het probleemloos en storingsvrij laten draaien 
van de geavanceerde productie/verpakkingslijn en het aansturen van de 
productiemedewerkers. Het continu streven naar verbeteringen en verdere 
professionalisering, wat in deze functie cruciaal is, zit in je genen. 
 
 
       Wat we van jou vragen: 

• MBO niveau door opleiding of ervaring, bereidheid nieuwe dingen te leren. 

• oplossingsgerichte aanpakker die met motivatie een team met enthousiasme kan aan 
sturen. 

• beheersing van Nederlandse en kennis van Engelse taal in woord en geschrift is een pré.   

• affiniteit met productieomgeving en technisch inzicht. 

• goede contactuele, communicatieve eigenschappen en sociale vaardigheden. 

• de productie vindt plaats in een gekoelde ruimte. 

• flexibele instelling in zowel werkhouding als werktijden. 

• bereidheid om in verschoven diensten te werken en 1 keer in de 2 weken op 
zaterdag. 
 

LOGISTIEK MEDEWERKER 

 
De functie 
De logistieke medewerker is verantwoordelijk voor alle werkzaamheden met betrekking tot de 
aanvoer, het verpakken en verzenden van de blauwe bessen.  
 
Wat we van jou vragen: 

• affiniteit met zachtfruit.  



• ervaring als logistiek medewerker met EPT en in bezit van EPT certificaat.  

• klaar zetten van alle noodzakelijke benodigdheden voor het laten draaien van de 
productielijn zoals bessen, dozen, bakjes, deksel en folies.  

• laden en lossen van transport.  

• registreren in het computersysteem.  

• beheersing van Nederlandse en kennis van Duitse en Engelse taal in woord en geschrift is 
een pré.  

• goede communicatieve eigenschappen, accuraat en collegiaal.  

• de werkzaamheden worden verricht in een gekoelde ruimte.  

• flexibele instelling in zowel werkhouding als werktijden.  

bereidheid om in verschoven diensten te werken en 1 keer in de 2 weken op zaterdag. 
 

FACILITAIR MEDEWERKER machines 
parttimers (bijvoorbeeld studenten) en fulltimers zijn bij ons welkom. 

 
Functie: 
Je bent een aanpakker die verantwoordelijk is voor het schoonmaken van machines en 
ruimtes in onze verpakkingshal. 
                                      
Wat wij van jou vragen: 

• het is niet noodzakelijk om relevante werkervaring te bezitten. 

• wel verwachten wij gemotiveerdheid en betrouwbaarheid. 

• de werkzaamheden worden verricht in een gekoelde ruimte. 

• flexibele instelling in zowel werkhouding als werktijden. 

• De werktijden vinden in de avond plaats, zo’n 3 uur per avond. 
 

 
FACILITAIR MEDEWERKER ruimtes 

parttimers (bijvoorbeeld studenten) en fulltimers zijn bij ons welkom. 

 
Functie: 
Je bent een aanpakker die verantwoordelijk is voor het schoonmaken van de ruimtes, zoals 
sanitaire voorzieningen, kantine, lockerruimte en gangen. 
                                      
Wat wij van jou vragen: 

• het is niet noodzakelijk om relevante werkervaring te bezitten. 

• wel verwachten wij gemotiveerdheid en betrouwbaarheid. 

• flexibele instelling in zowel werkhouding als werktijden. 

• De werktijden vinden overdag plaats. 
 

VERPAKKING – PRODUCTIE MEDEWERKER 
Zowel zaterdagwerkers zoals studenten, parttimers als fulltimers zijn bij ons welkom 

 



De functie 
In teamverband en met geavanceerde machines ben je bezig met het verpakken van blauwe 
bessen.  
 
Wat we van jou vragen: 

• het is niet noodzakelijk om relevante werkervaring te bezitten. 

• wel verwachten wij gemotiveerdheid en betrouwbaarheid. 

• de werkzaamheden worden verricht in een gekoelde ruimte. 

• Nederlandstalig. 

• flexibele instelling in zowel werkhouding als werktijden. 

• bereidheid om in wisselende diensten te werken. 
 

 

KWALITEITSMEDEWERKER fulltime 

 
De functie  
Als kwaliteitsmedewerker houd je je bezig met het keuren van blauwe bessen en het 
registreren hiervan, de resultaten bespreken en eventueel vervolgacties in beweging zetten. 
Ook het nemen van monsters en het uitvoeren van houdbaarheidstesten, behoren tot je 
werkzaamheden. 
 
Wat wij van jou vragen: 

• affiniteit met zachtfruit. 

• ervaring als kwaliteitsmedewerker is gewenst. 

• beheersing van Nederlandse en kennis van Duitse en Engelse taal in woord en 
geschrift is een pré. 

• goede communicatieve eigenschappen, accuraat en collegiaal. 

• de werkzaamheden worden verricht in een gekoelde ruimte. 

• flexibele instelling in zowel werkhouding als werktijden. 

• bereidheid om in wisselende diensten te werken. 
 

 
 

                                           Wat wij bieden: 
Wij bieden een uitstekend salaris volgens de CAO Groothandel AGF. Met enthousiaste 
collega’s werk je in een uitdagende werksfeer in een dynamische branche met een hoge 
mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.  
 
 
Wil jij ook werken in een dynamisch bedrijf waarin je inzet de juiste waardering krijgt? Stuur 
dan je sollicitatie naar:  abbGrowers B.V. Handelstraat 8, 5961 PV Horst of 
hr@abbgrowers.com 
 
 
http://www.abbgrowers.com/nl/vacatures/ 
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