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:

FACILITAIR MEDEWERKER
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.

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.

LOGISTIEK MEDEWERKER fulltime
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 is gewenst.
 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 wisselende diensten te werken.

TECHNISCHE DIENST MEDEWERKER fulltime
De functie
Als monteur ben je verantwoordelijk voor het probleemloos en storingsvrij laten draaien van
de geavanceerde productie/verpakkingslijn. De werkzaamheden bestaan uit het oplossen
van technische storingen, het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en het continu
verbeteren van de productielijn.
Wat we van jou vragen:
 MBO niveau richting mechatronica door opleiding en/of ervaring.
 verantwoordelijk voor het probleemloos laten draaien van de machines in de
verpakkingshal.
 de werkzaamheden zijn zowel mechanisch, elektrisch als regeltechnisch van aard.
 het verrichten van groot onderhoud om storingen te voorkomen.
 het signaleren en doorvoeren van verbeteringen in de productielijn.






het helpen ombouwen van de productielijnen.
goede communicatieve eigenschappen.
de productie vindt plaats in een gekoelde ruimte.
flexibele instelling in zowel werkhouding als werktijden.

VERKOPER blauwe bessen - resultaatgerichte
relatiebouwer fulltime
De functie
Het verder uitbouwen van het bedrijf en het uitbreiden van ons marktaandeel in de
(internationale) markt van blauwe bessen en asperges door het genereren van new business.
Wat we van jou vragen:
 Veel ervaring in de handel met zachtfruit en/of blauwe bessen
 een eigen netwerk in de zachtfruitsector
 kennis en ervaring met (internationale) verkoopprocessen en weet succes te boeken.
 beheersing van Nederlandse, Duitse en Engelse taal in woord en geschrift.
 een afgeronde HBO opleiding, in een commerciële richting.
 communicatief sterk, goed inlevingsvermogen, resultaatgericht, accuraat en
collegiaal.

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.
 flexibele instelling in zowel werkhouding als werktijden.
 bereidheid om in wisselende diensten te werken.

Wat wij bieden:
Wij bieden een uitdagende functie binnen een enthousiast team in een dynamische branche
met een hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Een marktconform salaris
volgens de CAO Groothandel AGF.

Ben je geïnteresseerd, stuur dan je sollicitatie naar: abbGrowers B.V. Handelstraat 8, 5961
PV Horst of personeelszaken@abbgrowers.com

