
Ben je zelfstandig en een snel lerend persoon, maar ook een teamplayer?
Heb je een Mig / Mag las diploma en/of TIG las diploma en/of ervaring met elektrode lassen of wil je
dit bij ons leren?
Is een productie / logistieke omgeving echt iets voor jou?
Kun je omgaan met een heftruck of wil je dit bij ons leren?

AgrowSer BV ontwerpt, fabriceert, levert en bouwt foliekassen, in 
allerlei soorten en maten en op vele plaatsen verspreid over de 
wereld. Met een klein team van specialisten weten wij onze klanten 
wereldwijd te binden door hoge kwaliteit, innovatieve toepassingen 
en efficiënte wijze van opereren. De zusterbedrijven AgrowTec 
Greenhouse Projects BV en VDH Foliekassen BV voeren wereldwijd
kassenbouw projecten uit in zowel glas als folie.

Voor onze vestiging te Velddriel zijn wij op zoek naar een:

PRODUCTIEMEDEWERKER (METAAL)

Functieomschrijving
In de functie van productiemedewerker metaal houd jij je bezig met het fabriceren van stalen en
aluminium componenten van onze kassen. Soms kleine series, soms grote partijen, elk project
is anders, het is zeker geen saai werk. Je werkt met specialistische machines in een fijne omgeving met
een klein enthousiast team.

Functie-taken:

Dit verwachten wij van jou
Geen 9 tot 5 mentaliteit, ambitieus, affiniteit met tuinbouw, willen leren en meedenken vanuit productie
en projectplanning. 

Wij bieden
Volop uitdaging en perspectief om jouw ambitie te verwezenlijken. Mooi internationaal product, in een
dynamische markt, waar de wereld ons werkterrein is. Klein team van specialisten en leuke collega’s die
op zoek zijn naar jou! Een gezond bedrijf met prima arbeidsvoorwaarden.

MAAK JIJ ONS TEAM STERKER?
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN
PRODUCTIEMEDEWERKER

BELANGSTELLING EN/OF VRAGEN?
UW REACTIE/ VRAGEN: JEANNETTE HEEZEN TEL: 06 514 14 669 OF SOLLICITEER 
DIRECT VIA: JHEEZEN@FOLIEKASSEN.COM. ZIE OOK ONZE WEBSITE: WWW.AGROWSER.COM

AgrowSer BV - Productie: Wordenseweg 48A - 5334 JB Velddriel 
AgrowSer BV - Kantoor: Coenecoop 450 - 2741 PR Waddinxveen     www.agrowser.com


