
 

 

 

 

Vacature Agrarisch medewerker 

 

Eleveld Smilde B.V. is volop in beweging op het gebied van de teelt van bloembollen en akkerbouw. 

Als Global G.A.P. gecertificeerd bedrijf houden wij ons bezig met land bewerken, zaaien of planten, 

verzorgen van het gewas, oogsten en verwerking van de diverse gewassen. We hebben alle materialen 

in huis om dit te doen. Door de toegenomen groei van het bedrijf zijn wij op zoek naar iemand die zich 

bezig houd met alle facetten binnen het bedrijf. Het zaaien/planten van gewassen, het verzorgen van het 

gewas zoals koppen, maaien en beregenen. Daarnaast horen oogstwerkzaamheden van bloembollen of 

andere gewassen en de verwerking van producten in de schuren tot de werkzaamheden. Dit kan alleen, 

maar ook in teamverband zijn. Vind je het leuk om samen te werken aan kwalitatief hoogwaardige 

producten? Dan zijn we op zoek naar jou!  

 

Eleveld Smilde B.V. kenmerkt zich door een platte organisatie, veel ruimte voor eigen initiatieven en 

verantwoordelijkheid en een mentaliteit waar slim werken voorop staat. Als agrarisch medewerker heb 

je afwisselende werkzaamheden in een leuk, jong en dynamisch team! Wij zijn op zoek naar een fulltime 

medewerker. Dit kan in vaste loondienst, ZZP-basis of via een detacheringsorganisatie. Nieuwsgierig 

geworden? Kijk dan ook op onze website www.eleveldsmilde.nl. 

 

Wij zoeken iemand die: 

• MBO werk- en denkniveau en heeft op het gebied van agrarisch werk met technisch inzicht; 

• Een flexibele instelling heeft; 

• Zelfstandig en in teamverband kunnen werken; 

• Technisch en praktisch inzicht; 

• In het bezit van T-rijbewijs en B-rijbewijs (het E-rijbewijs is een pré); 

• In het bezit van een geldig heftruck certificaat (of bereid om deze te willen halen); 

• In het bezit van VCA (basis of vol; of bereid om deze te willen halen) 

 

Kun je jezelf herkennen in het bovenstaande? Dan komen we graag met je in contact om een 

kennismakingsgesprek aan te gaan en je ons moderne bedrijf te laten zien. 

 

Wat wij bieden 

Als agrarisch medewerker bieden wij jou een leuke baan voor de langere termijn. Daarnaast krijg jij van 

ons: 

• Goed salaris en prettige werksfeer; 

• Een fulltime contract voor bepaalde tijd, met uitzicht op vast dienstverband na 12 maanden; 

• Salaris conform de CAO open teelten en op basis van werkervaring; 

• Mogelijkheid tot het volgen van opleidingen en cursussen 

 

Een hecht team collega's waar hard gewerkt wordt en veel plezier wordt gemaakt. Ben je de persoon die 

we zoeken? Of heb je vragen naar aanleiding van deze vacature? Neem dan contact op met Wijnand 

Eleveld, directeur Eleveld Smilde B.V. op 06 55 80 82 38 of stuur een mail naar w.eleveld@gmail.com. 

Wil je direct solliciteren naar deze functie dan kun je een motivatiebrief en CV sturen naar hetzelfde e-

mail adres als hiervoor genoemd of bellen met Wijnand Eleveld. De gesprekken vinden medio juli 2021 

plaats. 
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