
Bij 4Evergreen houden wij ons bezig met het telen en verpakken van paprika’s voor onze 
klanten wereldwijd. Wij doen dit in onze moderne kassen op meerdere locaties in Nederland, 
met een gezamenlijk oppervlakte van ruim 110 hectare. Wij zijn een vooruitstrevend bedrijf 
en lopen voorop in de tuinbouwsector. We bouwen volop aan onze toekomst, waardoor deze 
vacature beschikbaar is gekomen. Voor onze locatie Steenbergen zoeken wij een:

Teamleider Arbeid
(Locatie Steenbergen FT)

Wat ga je doen:
• Het begeleiden en aansturen van jouw team dat een internationaal karakter heeft.
• Het bewaken, controleren en optimaliseren van de gewenste resultaten in het team. 
• Het opleiden van je teamleden en nieuwe teamgenoten.
• Je werkt samen met de mensen van je team mee in de diverse werkzaamheden die  

betrekking hebben tot de teelt.
• Het borgen van een veilige en prettige werkomgeving, waarin je zelf het juiste voorbeeld 

weet te geven.
• Je werkt in een schone omgeving met de technische hulpmiddelen die ervoor zorgen dat 

het prettig werken is.

Wat heb je nodig:
• Je hebt affiniteit met mensen begeleiden en opleiden.
• Je hebt ervaring als leidinggevende en weet hoe je mensen kunt motiveren en aansturen. 
• Je bent prestatiegericht en werkt daarbij vanuit een oplossingsgerichte, stressbestendige 

en enthousiaste instelling. 

 
Voor deze functies bieden wij:

• Een salaris overeenkomstig de cao Glastuinbouw schaal H (min. € 2530,86 –max. € 3746,60).
• Een dagdienstfunctie waarbij in drukke tijden soms op zaterdag wordt gewerkt. 
• In drukkere periodes kan er overgewerkt worden.
• Ruimte voor eigen ontwikkeling en een fijne werksfeer in een organisatie met toekomstvisie.

Enthousiast geworden? 
Stuur dan je CV naar Monique Verdult, HRM medewerker.
E-mail: monique@4evergreen.nl. Tel: 0167-568100.

www.4evergreen.nl
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Teamleider Arbeid
4Evergreen is een moderne paprikakwekerij met meerdere vestigingen in Nederland. Ontwikkeling en 

groei staan bij ons hoog in het vaandel, daarom zijn wij voor onze locatie Terneuzen op zoek naar een 

Teamleider Arbeid.

Voor deze functie bestaan de taken o.a. uit:
- Aansturen, controleren en instrueren van de medewerkers;

- Ondersteuning bieden bij het bewaken, controleren en optimaliseren van de gewenste productkwaliteit;

- Ondersteuning bieden bij het draaien van kostenbesparende en winstgevende productie;

- Medeverantwoordelijk voor veiligheid in algemene zin; 

- Meewerken in het algehele arbeidsproces;

- Storingsdiensten lopen;

Voor deze functie bieden wij:
- Prettige arbeidsomstandigheden;

- Salaris passend bij de functie;

- Een collegiale werksfeer;

- Een uitdagende functie in dagdienst met volop groeimogelijkheden (persoonlijk en qua functie).

Voor deze functie zoeken wij iemand met:
- MBO werk- en denkniveau; 

- Ruime ervaring als leidinggevende in de productie;

- Inzicht en affiniteit in productieprocessen en planning; 

- Ervaring in het lopen van storingsdiensten;

- Een initiatiefrijk en oplossingsgericht vermogen;

- Ruime mate van stressbestendigheid en enthousiasme.

- Ruime ervaring met plannen en organiseren

Heb je interesse? Stuur dan je CV en motivatiebrief 

naar Monique Verdult HRM medewerker:

monique@4evergreen.nl

0167-568100

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

4Evergreen
Specialist in paprika’s


