
Maarelorchids.nl

Lange Kruisweg 77, 2676 BP Maasdijk

Tel. 0174 527 850

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Wat ga je doen?
De Operator is verantwoordelijk voor het  

beheerst, veilig en effi ciënt laten draaien 

van het stok- en aanvoerproces op onze 

geautomatiseerde kwekerij. Deze processen 

moeten storingsloos verlopen en vol continu in 

bedrijf zijn.

Tot je takenpakket hoort:

• Uitvoeren van verplaatsingsopdrachten 

van containers en planten;

• Het oplossen van storingen en het voorstellen 

van oplossingen om de geautomatiseerde 

processen te verbeteren;

• Uitvoeren van periodiek onderhoud en 

preventief voorkomen van storingen;

• Zorgen voor maximale benutting 

van de capaciteit;

• Registratie van arbeid en verwerkte aantallen;

• Instellen en onderhouden van sorteercamera’s.

Gewenste vaardigheden
• Je beschikt over MBO werk- en denkniveau, 

bij voorkeur in een technische richting;

• Je hebt affi niteit met de glastuinbouw;

• Je beschikt over goede 

communicatieve vaardigheden;

• Je bent oplossingsgericht, kunt omgaan 

met stress en werkt gestructureerd;

• Je bent gedreven en enthousiast;

• Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Wie zijn wij?
Maarel Orchids is toonaangevend in de teelt 

van pot Phalaenopsis. Wij hebben aandacht 

voor de schoonheid en kwaliteit van de 

Phalaenopsis, maar onderscheiden ons vooral 

door onze persoonlijke manier van zakendoen, 

waarbij wij ons naadloos op de wens van onze 

klanten willen aansluiten. Bij ons is plezier in 

je werk, zuinig zijn op wat de natuur ons geeft 

en attent zijn naar iedereen in onze omgeving 

zijn vanzelfsprekende kernwaarden binnen ons 

bedrijfsbeleid.

Wat bieden we je?
• Een gevarieerde baan, met een 

heleboel toekomstperspectief;

• Een goed salaris;

• Veel zelfstandigheid en vrijheid;

• Nooit saai, en volop ontplooiings- 

en ontwikkelingsmogelijkheden.

Is dit je nieuwe baan?

Herken jij jezelf in de bovenstaande 

functie? Solliciteer dan en email je cv en 

motivatiebrief naar rene@maarelorchids.nl. 

Heb je nog vragen neem dan per telefoon 

contact op met René Vissers, 06 29 38 86 69

(Maasdijk  |  Fulltime  |  42 uur  |  MBO werk- en denkniveau)

Operator Orchideeën
Heb je goed overzicht en technisch inzicht over geautomatiseerde processen en 

ben je geïnteresseerd verbeteringen te zoeken en te vinden? Lees dan snel verder!


