
 

BVBA Gemapa 

Gezocht: Serre arbeider

Wie zijn we? 

Gemapa is een paprikakwekerij gelegen te Nevele met een totaaloppervlakte van bijna 

serre (glas). Onze doelstelling is met een zo laag mogelijke 

van hoogstaande kwaliteit (flandria) te telen. We zijn een groeiend bedrijf dat continue op 

zoek is naar verbetering, daarom zijn we op zoek naar enkele serre arbeiders om ons team te 

komen versterken. 

Functieomschrijving: 

Als serre arbeider onderhoud je de planten doorheen het jaar.

Tijdens het hoogseizoen oogst je de vruchten & kan je ingezet worden om de paprika’s mee 

te helpen sorteren. Het sorteren gebeurt machinaal alsook het stapelen van de dozen.

 

Profiel: 

• Je kan zelfstandig werken

• Je bent flexibel ingesteld

• Je hebt een goede kennis van het Nederlands

• Je werkt graag met planten

 

Wat bieden wij: 

• Een opleiding op het bedrijf

• Fulltime werk 

• Doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf

• Een variabele werkomgeving

• Ergonomisch werk door automatisatie

• Werken op een bedrijf met lange termijn focus

• Een passend loon 

• Ecocheques 

 

Bent u geïnteresseerd in deze job? U kan ons via volgende kanalen contacteren:

0474/ 27 44 95 

paprikakwekerijgemapa 

info@paprikakwekerijgemapa.be

https://www.paprikakwekerijgemapa.be

 

Serre arbeider 

Gemapa is een paprikakwekerij gelegen te Nevele met een totaaloppervlakte van bijna 

serre (glas). Onze doelstelling is met een zo laag mogelijke belasting op het milieu paprika’s 

van hoogstaande kwaliteit (flandria) te telen. We zijn een groeiend bedrijf dat continue op 

zoek is naar verbetering, daarom zijn we op zoek naar enkele serre arbeiders om ons team te 

Als serre arbeider onderhoud je de planten doorheen het jaar. 

Tijdens het hoogseizoen oogst je de vruchten & kan je ingezet worden om de paprika’s mee 

Het sorteren gebeurt machinaal alsook het stapelen van de dozen.
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Een opleiding op het bedrijf 

Doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf  

Een variabele werkomgeving 

werk door automatisatie 

Werken op een bedrijf met lange termijn focus 

deze job? U kan ons via volgende kanalen contacteren:

info@paprikakwekerijgemapa.be 

https://www.paprikakwekerijgemapa.be 

Gemapa is een paprikakwekerij gelegen te Nevele met een totaaloppervlakte van bijna 9ha 

belasting op het milieu paprika’s 

van hoogstaande kwaliteit (flandria) te telen. We zijn een groeiend bedrijf dat continue op 

zoek is naar verbetering, daarom zijn we op zoek naar enkele serre arbeiders om ons team te 

Tijdens het hoogseizoen oogst je de vruchten & kan je ingezet worden om de paprika’s mee 

Het sorteren gebeurt machinaal alsook het stapelen van de dozen. 

deze job? U kan ons via volgende kanalen contacteren: 


