Werk moet
vooral leuk zijn!
KP Holland

Ze zijn er niet heel veel binnen de tuinbouw: bedrijven die veredelen en telen op
grote schaal combineren. Maar KP Holland is er een ware meester in. Als specialist
in jonge planten en bloeiende planten, behoren zij al vele jaren tot de top. Waarbij
zij onze medewerkers alle kansen bieden om uit te blinken in hun vak.
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KP Holland is een vooruitstrevende
onderneming, die de disciplines ‘breeding’
en ‘growing’ op een unieke manier
combineert. Juist de combinatie van
veredeling en productie zorgt ervoor dat
we goed kunnen inspelen op de informatie
en trends vanuit de markt. Vanuit de
behoefte om het assortiment voortdurend
te verbreden en uit te breiden met betere
rassen, werken wij al tientallen jaren aan de
ontwikkeling van Spathiphyllum, Kalanchoë
en Curcuma. Onze veredelaars en laboranten
doen er alles aan om de houdbaarheid van
deze producten te verbeteren, de bloemen
sterker te maken en om nieuwe kleuren te
introduceren, waarbij duurzaamheid voorop
staat.
Er wordt gebruik gemaakt van unieke
technische middelen, zoals een speciaal
voor KP Holland ontwikkeld meetapparaat.

Hierdoor worden de eigenschappen van
onze potentiële nieuwe rassen volledig in
kaart gebracht. In speciale klimaatkamers
wordt verder de kieming van de zaden en
stekjes nauwkeurig bijgehouden. En in een
geconditioneerde houdbaarheidsruimte
wordt het hele jaar een stabiel klimaat
gerealiseerd, waardoor de ontwikkeling
van de bloeifase kan worden geanalyseerd.
Op basis daarvan wordt bepaald of een ras
voldoet aan de kwaliteitseisen die de markt,
de klant, stelt.
Markt- en klantgericht
Met die allernieuwste technieken én de
beste mensen lukt het ons telkens weer om
onze bestaande producten te overtreffen.
Dat geldt voor zowel het uitgangsmateriaal
als voor de eindproducten. Waar we
heel sterk in zijn, is markt- en klantgericht
produceren. Dankzij een geavanceerd

teeltsysteem en een grote teeltkennis,
kunnen wij altijd een hoge en uniforme
kwaliteit leveren die aansluit bij de wensen
van de klant. We kunnen grote en kleine
bestellingen leveren en klanten kunnen elke
gewenste verpakking of bedrukking krijgen.
En doordat we heel flexibel zijn, kunnen we
snel schakelen.
KP Holland is een echt familiebedrijf, dat
in 1950 werd opgericht door Jan van der
Knaap en momenteel onder leiding staat
van directeuren Aad en Hans van der Knaap.
Op onze vijf locaties werken 130 mensen in
vaste dienst, aangevuld door een flexibele
schil van uitzendkrachten. Onze ambitie
is om wereldwijd op een maatschappelijk
verantwoorde manier een toonaangevende
rol te spelen in de sector. Daarbij staan
onze doelstellingen continuïteit, innovatie,
groei én plezier voorop. Communicatie

staat centraal, onze mensen weten welke
kant het bedrijf opgaat. Daardoor zijn onze
mensen niet alleen medewerkers, maar ook
meedenkers en medestrijders. We vinden
het heel belangrijk dat mensen gelukkig zijn
in het werk dat zij doen en lekker in hun vel
zitten. Dat de sfeer bij KP Holland goed is,
blijkt wel uit het feit dat onze medewerkers
trots zijn op het bedrijf.
De beste mensen
Een groot bedrijf als KP Holland heeft
natuurlijk heel wat disciplines binnen de
organisatie. Zo zijn op kantoor verkoop- en
administratieve medewerkers te vinden,
maar bijvoorbeeld ook medewerkers
ICT, P&O en marketing. Voor wat betreft
‘growing’ moet je denken aan functies
als productiemedewerkers, locatie
managers, voormannen en operators. En
onze veredelaars, labmedewerkers en

BEN JIJ DE TEELTMANAGER DIE MET ONS MEE GROEIT?

Zelfstandig
Teeltmanager (1fte)
Dagelijks zorg je voor een goede kwaliteit van onze potplanten, de kwaliteit is jouw
verantwoordelijkheid. Jouw werkdagen zijn zeer gevarieerd, zowel functie inhoudelijk
als op het gebied van de drie gewassen. Op het ene moment ben je bezig met watergift,
klimaatcontrole en scouten. Op andere momenten zorg je voor de dag planning, verhelp
je storingen en voer je kleine onderhoudswerkzaamheden uit. Daarnaast ben je de
vervanger van de bedrijfsleider tijdens zijn afwezigheid.
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weefselkwekers zijn elke dag bezig met
‘breeding’. Al die functies willen we invullen
met de beste mensen, maar dat is niet
altijd even makkelijk. Wanneer een vacature
beschikbaar komt, zetten we die ook altijd
intern uit. Zo kunnen we soms schuiven met
mensen van verschillende locaties, maar zijn
er ook mensen die willen doorgroeien. We
vragen onze medewerkers gericht naar hun
ambities, zodat we samen met hen een plan
kunnen uitstippelen. Want ontwikkeling is
belangrijk. Alleen als onze mensen blijven
groeien, kunnen we zelf ook groeien.
Daarnaast hebben we ook altijd ruimte voor
stages, zodat mensen kunnen kennismaken
met ons bedrijf en de sector. Het is
belangrijk om nauw contact te houden met
scholen en studenten, want zij zijn toch de
toekomst van de tuinbouw.
Moderne werkgever met groeiambitie
Wij zijn dan ook hard op zoek naar jonge
mensen die ons vooral daarin kunnen
versterken. Ben jij die persoon? Dan kunnen
wij jou een baan aanbieden in een mooi
vooruitstrevend familiebedrijf, met een

goede sfeer en volop mogelijkheden om
jezelf te ontwikkelen. Daarnaast bieden
we niet alleen een marktconform salaris en
reiskostenvergoeding, maar hanteren we
ook eigentijdse arbeidsvoorwaarden. Je
kunt je overuren bijvoorbeeld ruilen voor
vrije tijd, maar je kunt er ook voor kiezen om
bijvoorbeeld een laptop aan te schaffen.
Daarnaast laten wij onze medewerkers mee
profiteren van onze groei door middel van
een winstdelingsregeling. Op die manier
willen we een moderne werkgever zijn die
rekening houdt met wat medewerkers van
nu belangrijk vinden. En misschien nog wel
belangrijker, we kunnen je ook helpen met
verdere opleiding. Zodat je als medewerker
zélf ook niet stilstaat en kunt doorgroeien
binnen onze organisatie.
Ben je enthousiast geworden over ons
bedrijf? En lijkt het je leuk om bij ons te
werken? Neem dan contact met ons op of
kijk eens op www.kpholland.nl.

Wie wat waar
KP Holland is veredelaar, vermeer
deraar en producent van bloeiende
planten en is gespecialiseerd in de
productgroepen Curcuma, Kalanchoë
en Spathiphyllum. Jij komt op onze
veredelingslocatie aan de Lange
Broekweg in Naaldwijk te werken.
Wist jij dat
KP Holland een familiebedrijf is
met meer dan 125 collega’s, die
gezamenlijk zorgen voor een
topkwaliteit van onze producten?
Wat vinden wij belangrijk
Dat jij goed in het team past, de sfeer
in jouw team positief is en je iedere
dag met plezier naar je werk komt.

Wat vragen wij van jou
Jij bent een zelfstandig persoon bij
wie kwaliteit op de eerste plaats komt.
Je bent sociaal vaardig en schakelt
makkelijk.
Verder niets
Jij hebt ‘groene vingers’ en bent hier
aantoonbaar mee bezig geweest. Je
wilt jezelf blijven ontwikkelen en vindt
het leuk om nieuwe dingen te leren.
Must have
Een must voor de functie is het hebben
of willen halen van een spuitlicentie.
Daarnaast beheers je de Nederlandse
taal uitstekend.
Wat staat er tegenover?
• Een marktconform salaris
• Cafetaria- en winstdelingsregeling

•	Opleiding- en ontwikkel
mogelijkheden
•	Zeer goede werksfeer en collegiaal
team
•	Een actieve personeelsvereniging
die verschillende activiteiten,
bijeenkomsten en feestjes
organiseert.
Ben jij onze nieuwe teeltmanager?
Stuur dan jouw motivatiebrief en
CV naar ilsevandenberg@kpholland.
nl. Dit mag ook in de vorm van een
persoonlijk filmpje.

