
 
 
CombiVliet is een modern, groeiend bedrijf dat gespecialiseerd is in het telen van diverse soorten tomaten. Ons 
bedrijf bestaat momenteel uit productielocaties in het Westland, Rilland en Middenmeer met een gezamenlijke 
oppervlakte van 128 ha. Wij vinden samenwerking en werken met passie belangrijk binnen ons bedrijf. 
 
Voor onze locatie in Rilland (Zeeland) zijn we op zoek naar een: 
 

Medewerker Technische Dienst 
Je hebt een afwisselende en zelfstandige functie waarin geen dag hetzelfde is. Onze Technische Dienst draagt zorg 
voor het optimaal laten verlopen van alle bedrijfsprocessen op gebied van elektrische-, watertechnische- en 
warmtekracht-installaties. Daarbij hoort het plegen van onderhoud en reparaties aan werktuigen, machines, 
gebouwen en kassen, het verhelpen van voorkomende storingen. 
 

Bedrijfsleider Logistiek en Verwerking 

Je hebt een afwisselende functie met als doel het verpakken van onze tomaten volgens de specificaties van onze 
klanten. Je zorgt voor de juiste voorraden, verzendingen, documenten en productstromen om alles optimaal te laten 
verlopen. Je werkt met een klein team van mensen die je begeleidt in hun werk. 
 

Assistent Bedrijfsleider 
Als Assistent Bedrijfsleider ondersteun je de bedrijfsleider bij alle werkzaamheden op de teeltlocatie. Je stuurt o.a. 
de productiemedewerkers aan bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Bovendien zorg je voor de juiste 
arbeidsregistraties, oogstkleur en zorgt ervoor dat er op een veilige en duurzame manier gewerkt wordt. 
 

Trainee 
Je zult in de verschillende bedrijfsonderdelen werkzaam zijn, zodat we samen met jou je talenten kunnen ontdekken. 
Als je eenmaal een periode bij ons werkt, zul je zien dat je bepaalde werkzaamheden leuker vindt dan andere taken 
in het bedrijf. Dat is het begin van jouw nieuwe functie binnen CombiVliet. 
 
CombiVliet biedt een passend (bij jou als persoon en voor de functie) salaris, een bonusregeling, een 
participatieregeling en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
Voor meer informatie over deze functies kun je kijken op onze website www.combivliet.nl of contact opnemen met 
Martine van der Meer, tel: 06 10105530. Spreekt een van bovenstaande functies je aan? Mail dan je CV met 
motivatie naar hrm@combivliet.nl. 
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