
Allround Laanboomkweker m/v
(of iemand die hiervoor opgeleid wil worden) 

•   Heb je kennis van bomen?

•   Werk je graag aan een kwalitatief goed 

product?

Logistiek-, warehouse medewerker m/v 
•   Zorg jij dat de nationale en inter nationale 

zendingen compleet worden klaargemaakt?

•   Vind je het leuk om planten te ontvangen, 

te verpakken en te verladen?

Medewerker Pot/containerteelt m/v
•   Wil je meewerken bij het kweken van planten 

in pot/containers?

•   Wil je ons helpen met orders pakken en 

verpakken?

Meewerkend voorman logistieke 
verlading laanbomen m/v
•   Heb je kennis van laanbomen?

•   Zorg jij er als meewerkend voorman samen 

met je team voor dat de verlading van onze 

laanbomen op rolletjes loopt?

•   Vind je het leuk werkzaamheden te 

coördineren?

•   Heb je kwaliteit hoog in het vaandel staan?

Zij-instromers/BBL-ers/Starters m/v
•   Ben je toe aan een nieuwe uitdaging?

•   Heb je ambities en zin om bij ons te werken?

•   Beheers je de Nederlandse taal goed?

•   Wij betalen je opleiding en je wordt 

doorbetaald tijdens opleidingsdagen!

Meer informatie? Bel of whatsapp met 

dhr. G. Mutsaers op 06 - 53 85 05 77. 

Heb je interesse in een baan bij een groeiend 

en toonaangevend bedrijf in het groen? 

Kijk dan op https://bootendart.nl/vacature/ 
voor de volledige functiebeschrijvingen of 

stuur een mail naar pz@bootendart.nl. 
Bekijk ook onze bedrijfsfi lm op onze site!

Ben je starter? Ontbreekt kennis en ervaring 
maar ben je wel gemotiveerd om hiervoor 
(intern) opgeleid te worden? Ook dan zijn 
wij geïnteresseerd in jou! 

Hé jij, we zijn op zoek naar jou!

Boot & Dart Boomkwekerijen B.V. is een van de grootste boomkwekerijen gespecialiseerd in het 
beleveren van openbaar groen projecten. Wij hebben de ambitie om de wereld een stukje mooier 
en groener te maken. Om ons succes verder uit te bouwen, zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s 

voor onze locatie in Zundert voor de volgende functies:




