
       GROENCENTRUM 

FREEK VAN DER WAL 

 

 
 

 
 
 
 

 

Grootste plantencentrum van Noord-Nederland! 

Vacatures!! Kom jij ons team versterken? 
 

Vakman die onze kwekerij kan aansturen! 

I.v.m. constante groei en uitbreiding zijn wij 
op zoek naar diverse nieuwe medewerkers! 

 

 
 

Accurate administratief medewerker! 
Met welke vaardigheden help jij ons om 

verder te groeien en te professionaliseren?  

 

Groencentrum- en kwekerijmedewerkers! 
Mail je sollicitatie met CV naar info@freekvanderwal.nl 

 

 

 

 

 

Snel bereikbaar via de N33, afslag Steendam of Siddeburen 
Openingstijden: ma.- do. 08:00 - 18:00, vrijdag 08:00 – 20:00, zaterdag 08:00 - 17:00 
Damsterweg 22a, 9628 BT Siddeburen, 06-13135891, www.freekvanderwal.nl 

Aanbiedingen zolang de voorraad strekt. Typ- spel-, prijs- en drukfouten voorbehouden. 

 

 GROENCENTRUM  
FREEK VAN DER WAL 
 

WIJ ZOEKEN: ervaren medewerker voor onze potplantenkwekerij, 
teeltmanager (fulltime) 

 
Het betreft onze kwekerij in Sappemeer. Het jaar rond worden er vaste 
planten, haagplanten en perkgoed gekweekt. Deels is dit een overdekte 
koude kas, voor een ander gedeelte betreft het een buitenveld.  
 
We zoeken iemand met ervaring in het opzetten van een teeltplanning, die 
verantwoordelijk is voor de planten, van oppotten tot uitleveren! 
In bezit van een spuitlicentie. Aan kunnen sturen van medewerkers is een pré 
 

WIJ ZOEKEN: administratief medewerker (16-32 uur) 

 
Op deze functie zit je in het hart van het bedrijf! Hier gaat het om het 
bijhouden van de debiteuren- en crediteurenadministratie. Je behandeld de 
post en houdt contact met officiële instanties (RVO, Belastingdienst, UWV).  
 
We zoeken iemand met ervaring met een boekhoudprogramma. 
Je bent accuraat en zelfstandig. Een groene achtergrond is een pré. 
 
 

WIJ ZOEKEN: Groencentrum- en kwekerijmedewerkers (20-45 uur) 
 

We zijn een Groencentrum met veel diverse werkzaamheden. We zijn op 
zoek naar meerdere mensen die ons op allerlei terreinen kunnen 
ondersteunen. 

Van de winkel vegen tot klanten adviseren 
Van kassawerkzaamheden tot inplantservice 
Van presenteren tot verkopen 
Van stekken tot oppotten van grote bomen 
Van onkruid wieden tot tractor besturen 

Zie je het werk liggen en wil je aanpakken? Stuur ons dan je sollicitatie + CV! 
 


