
Samen Groeien in een succesvol bedrijf? 
Bij CombiVliet kan dit. CombiVliet is een modern en groei-
end bedrijf dat gespecialiseerd is in het telen van verschil-
lende soorten tomaten. Ons bedrijf bestaat momenteel 
uit locaties in het Westland, Rilland en Middenmeer met 
een gezamenlijke oppervlakte van 128 ha.  
 
Voor onze teeltlocatie ZeeVliet in Rilland zijn we op zoek naar een: 
 

Bedrijfsleider Afdeling logistiek en verwerking 
 
Wat wordt er van je verwacht: 
Je hebt een afwisselende functie, met als doel het verpakken van onze to-
maten volgens de specificaties van onze klanten. Je zorgt voor de juiste 
voorraden, verzendingen en documenten, productstromen om alles opti-
maal te laten verlopen. Je werkt met een team van mensen die je begeleidt 
in hun werk. 
 
Wij zoeken een: 
Enthousiaste collega met een MBO werk- en denkniveau. De Nederlandse 
taal beheers je goed in woord en geschrift. Technisch inzicht is een pre. 
Persoonlijke eigenschappen die bij jou passen zijn; samenwerken, flexibel, 
communicatief, oog voor detail, zelfstandig. 
Heb je wèl deze eigenschappen, maar nog niet de werkervaring, dan kun je 
ook reageren! 
 
Wij bieden: 
Naast een baan met ontwikkelingsmogelijkheden, bieden wij een passend 
salaris, een bedrijfsbonusregeling, een participatieregeling, een informele 
werksfeer, goede werkomstandigheden en goede secundaire arbeidsvoor-
waarden. 
 
Heb je interesse om onze nieuwe collega te worden? 
Stuur dan een mail met korte motivatie en je CV naar hrm@combivliet.nl. 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Martine 
van der Meer, tel. 06-1015530 Kijk voor meer informatie over CombiVliet 
op: www.combivliet.nl 
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