
 

Voor ons team in Nieuwe-Tonge zijn we op zoek naar een    
 

Meewerkend voorman (m/v) kweekteam 
 
De Groene Vlieg Bio Control BV (onderdeel van de HLB-groep) is actief in biologische en geleide 
gewasbescherming en bodemonderzoek in de akkerbouw. De Groene Vlieg Bio Control is (fysiek) 
gevestigd in Nieuwe-Tonge. De belangrijkste activiteiten zijn: toepassing van steriele insecten techniek 
tegen uienvlieg, signalering van wortelvlieg en andere insecten. 
Op onze vestiging in Nieuwe-Tonge houden we ons voornamelijk bezig met de kweek van de 
uienvlieg. Voor ons team zijn we op zoek naar een meewerkend voorman, die naast de voorkomende 
werkzaamheden rondom dit proces, sturing kan geven aan het kweekteam. 
Wat ga je doen? 
Je werk deels mee in het productieproces. Daarnaast ben je als meewerkend voorman 
verantwoordelijk voor het coördineren van de werkuitvoeringen van het kweekteam en het 
kweekresultaat. Dit doe je door het toewijzen van taken, begeleiden en instrueren van de 
medewerkers, maar ook controleer jij de werkuitvoering en bewaak je het kweekproces. Je zorgt 
ervoor dat het dagelijks onderhoud aan materiaal en machines uitgevoerd wordt. Doordat je ook 
meewerkt in het productieproces, ken je de processtappen goed en kun je aangeven waar 
procesverbeteringen mogelijk zijn.  
 
Wat vragen wij van jou? 
Jij hebt een MBO+/HBO werk- en denkniveau (bij voorkeur MAS/HAS opleiding), bent een teamspeler 
en kan goed samenwerken. Ervaring met het leidinggeven is een sterke pre. Je bent communicatief 
sterk en flexibel in omgang. Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en geen 9-5 mentaliteit. Ervaring 
met het kweken van insecten is een pre, affiniteit is een must. Daarnaast ben je bereid om 
weekenddiensten te draaien.  
 
Wat mag je van ons verwachten? 

• Een contract van 32 of 40 uur per week voor de periode van 1 jaar, met uitzicht op een vast 

dienstverband 

• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling 

• Een marktconform salaris 

 
Informatie en sollicitatie: Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Ton 
Stolte via telefoonnummer 06-29204050 of e-mail t.stolte@hlbbv.nl 
Jouw motivatie en C.V. kun je tot uiterlijk 10 maart 2022 mailen naar personeel@hlbbv.nl 
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