
 

 

 Preesman is een modern glastuinbouwbedrijf met drie vestigingen in Strijen en ‘s-Gravendeel.  

 Bij dit familiebedrijf wordt jaarrond een kleurrijk assortiment bloeiende planten gekweekt.  

 De planten worden dagelijks met de eigen vrachtwagen naar klanten op de verschillende 

locaties van Bloemenveiling FloraHolland gebracht. In heel Europa kunnen mensen genieten van 

de planten van Preesman. 
 

 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste collega’s die ons team komen versterken! 

Chauffeurs  
- Je bent gedreven, flexibel en steekt graag de handen uit de mouwen.  

- Je bent klantgericht en hebt affiniteit met ons product. 

- Je bent op zoek naar een fulltime baan of gaat liever parttime aan de slag. Als je nog niet in het bezit. 

bent van rijbewijs CE en Code 95, bieden wij jou de mogelijkheid deze te behalen. 

Administratief commercieel medewerker  
- Je verwerkt bestellingen, maakt pakbonnen en regelt de transportplanning voor onze drie vestigingen.  

- Je zorgt ervoor dat onze inpakafdelingen precies weten wat ze moeten doen. 

- Je maakt aanbiedingen en hebt veel telefonisch contact met onze klanten. 

- Je bent nauwkeurig en organisatorisch sterk. 

- Je hebt minimaal MBO denk- en werkniveau. 

- Voor deze uitdagende functie zoeken we een echte teamplayer. 

Allrounders 
- Planten inpakken, wijderzetten en oppotten behoort tot jouw taken. 

- Je werkt binnen in de kas of buiten op het containerveld. 

- Je bent graag actief bezig en je hebt gevoel voor techniek. 

- Je bent bereid je heftruckcertificaat te halen. 

- Voor deze afwisselende functie zijn er volop doorgroeimogelijkheden. 

Spreekt één van bovenstaande vacatures je aan? En ben je toe aan een nieuwe uitdaging bij een kleurrijk bedrijf met volop mogelijkheden om jezelf te 

ontwikkelen? Stuur dan je sollicitatie naar info@preesmanpotplanten.nl of neem contact op met Colinda Preesman voor meer informatie, 06-12544361. 

Preesman - Keizersdijk 44a  3291 CE Strijen - www.preesmanplants.nl     
                     Kweker van 
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