
 

Spreek jij de taal van de boer, werk je graag in de buitenlucht, ben je niet bang om vies te 
worden en kun je behoorlijke afstanden op een dag lopen, lees dan snel verder en ontdek of 
het werken in onze buitendienst iets voor jou is! 
 

Voor West Brabant en Zuid-Holland zoeken we door uitbreiding in ons gebied 
 

Veldmedewerker (Fulltime, Parttime, ZZP) 
 

Wat ga je doen? 
- Je maakt contact met boeren in de omgeving; 
- Je wisselt plakplaten voor monitoring van insecten; 
- Steekt of spoelt grondmonsters; 
- Zet steriele insecten uit bij percelen waar uienvliegen een probleem zijn; 
- Zelfstandig te werk met af en toe samenwerking tussen collega’s; 
- Verantwoordelijkheid om het werk af te krijgen op een dag, wanneer je begint kan 

wisselen; 
- Zorgvuldig te werk, kwaliteit boven kwantiteit. 

 
Wat vragen wij van jou? 

- MBO werk- en denkniveau; 

- Je hebt Rijbewijs B; 

- Ervaring in het contact met telers; 

- Een verantwoordelijkheidsgevoel; 

- Je werkt zorgvuldig en nauwkeurig; 

- Doorzettingsvermogen. 
 

Wat mag je van ons verwachten? 

- Flexibiliteit in contract en werktijden; 

- Marktconform salaris; 

- In de buitenlucht werken; 

- Zelfstandigheid in je werk; 

- Verantwoordelijkheid. 
 

Over ons 
De HLB groep, met de bedrijven HLB en De Groene Vlieg ontwikkelt voortdurend nieuwe 
kennis op het gebied van plant- en bodemgezondheid. De basis voor deze kennisontwikkeling 
is monitoring en onderzoek. Het toepassen van de steriele insecten techniek, monitoring van 
de wortelvlieg en onderzoeken van grondmonsters op aanwezigheid van ziekteverwekkers in 
de bodem zijn een paar belangrijke activiteiten. Meer informatie over De Groene Vlieg vind je 
op www.degroenevlieg.nl 

 

Informatie en Sollicitatie 

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Dorina van Putten van 
De Groene Vlieg via 06-55472272 of de mail vanputten@degroenevlieg.nl Je motivatie en CV 
kun je uiterlijk tot 28 februari 2022 mailen naar personeel@hlbbv.nl; 
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