
 
Genson Group is een samenwerkingsverband bestaande uit Genson Quality Plants, Genson Fresh Fruits & Vegetables, 
Genson Technical Support en Genson Human Resources. Wij zijn een internationale topspeler in de tuinbouwsector met 
focus op kwaliteit, duurzaamheid en continuïteit op het gebied van vermeerdering en opkweek van zachtfruit planten en de 
productie van aardbeien, frambozen en prei.  

 

 
Voor onze locatie in Sint-Oedenrode zijn wij op zoek naar een:    

TRACTORCHAUFFEUR MET 
SPUITLICENTIE  (M/V)  

 
 

Als tractorchauffeur kom je ons team versterken van enthousiaste jonge chauffeurs. Jij voelt je thuis 
op het land en jouw hart gaat sneller kloppen van robuuste tractoren. Gewassen spuiten, spitten, 
ploegen of rooien, jij doet dit met precisie. GPS op onze moderne landbouwmachines helpt jou 
hierbij. Je houdt van afwisseling in je werk en verricht alle voorkomende trekker werkzaamheden. Je 
werkt in teamverband met collega tractorchauffeurs maar voert zelfstandig je taken uit. Kleine 
technische storingen los je zelf op en je verricht onderhoudswerkzaamheden uit aan tractoren en 
machines. Klinkt dit als jouw droombaan? Lees dan snel verder!   
 
Wat heb jij te bieden?  

• Je bent zelfstandig, resultaatgericht en hebt aandacht voor detail.  

• Je hebt relevante werkervaring in het besturen van tractoren en bedienen van 
landbouwmachines in de vollegrondstuinbouw, akkerbouw of loonwerk.  

• Je hebt je rijbewijs B en een tractorrijbewijs.  

• Ook beschik je over een geldige spuitlicentie.  

• Je bent fulltime beschikbaar en bij pieken ook in het weekend.  

• Je beheerst de Nederlandse taal. Spreek je ook Engels en/of Pools dan is dat een pre want wij 
werken veel met buitenlandse seizoenswerkers.    

 
Wat bieden wij jou? 

• Een afwisselende baan in een sterk groeiend bedrijf. 

• Je krijgt volop kansen om je ambities waar te maken en te doen wat je leuk vindt. 

• Een open cultuur waarin wij in een informele sfeer met elkaar samenwerken. 

• Een fulltime dienstverband met een marktconform salaris in overeenstemming met leeftijd en 
ervaring.  

 
Interesse? 
Ben jij de geschikte kandidaat voor deze functie? Laat het ons weten! Stuur je CV en motivatie naar 
Michelle Koot. Haar e-mailadres is michellekoot@genson.nl. Je kunt haar ook bellen en meer 
inhoudelijke informatie op vragen over de functie en werkzaamheden. Zij is bereikbaar op               
06-36440747. Uiteraard kun je ook een bezoek brengen aan de website www.genson.nl.   
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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