
CNB zoekt een meewerkend voorman/vrouw die net zo stevig staat als ons gebouw! 

CNB is de grootste dienstverlener in de markt van bloembollen en vaste planten. In deze markt 
verricht CNB de volgende diensten: bemiddeling, veilen en het koelen en prepareren van 
bloembollen. Vanuit ons hoofdkantoor in Lisse werken ongeveer 100 collega's dag in dag uit aan de 

bemiddeling van bloembollen. In Bovenkarspel vindt het koelen en prepareren van de bloembollen 

plaats.  
 
Voor onze locatie in Lisse zoeken wij een: 

Teamleider Facilitaire Zaken 

Wat ga je dan doen? 

Je bent dé persoon als het gaat om het goed laten reilen en zeilen van zaken rondom gebouwen, 

terreinen en ons culinaire centrum: het bedrijfsrestaurant.  

 

Je gaat samenwerken met een groep zeer enthousiaste medewerkers van facilitaire zaken en 

catering. Die ons allemaal ontzorgen als het gaat om facilitaire zaken en zorgen voor het ‘brood op 

de plank’.  

Jouw werkdag is heel divers en kan bestaan uit onderhoudswerkzaamheden, een goed gesprek met 

een van de medewerkers of huurders of het oplossen van kleine storingen. Wat het werk extra leuk 

maakt is dat je nauw betrokken bent bij bijzondere gebeurtenissen als beurzen en shows die door 

CNB georganiseerd worden.  

 

Kortom; een baan waarin je zowel met mensen als met je handen bezig bent!  

 

Wie moet dit gaan doen? 

Wij zoeken iemand die zijn mannetje of vrouwtje staat en graag bezig is met het dagelijks 

operationeel aansturen van een team! Er komt veel op je af en iedereen vindt dat iets voorrang 

moet krijgen. Daarom is het belangrijk dat jij de planning kan bewaken en er voor zorgt dat zaken de 

juiste prioriteit krijgen. Wel sta je altijd open voor vragen en zal je er voor zorgen dat mensen goed 

geïnformeerd worden over de voortgang. Heb je een technische achtergrond en wil je vakmanschap 

laten zien? Dan drinken wij graag een kop koffie met jou (dat doet het team sowieso altijd al op 

maandagochtend en die houden we er in!)! 

 

Wat kun jij van ons verwachten? 

Mocht er iets moois tussen ons op gaan bloeien, dan bespreken we uiteraard ook de voorwaarden 

die wij bieden. Te denken valt aan: 

- Een marktconform salaris  

- Werk-privé flexibili-tijd 

- 26,5 vakantiedagen 

- Volop mogelijkheden om te groeien in je rol  

- Samenwerken met een hele fijne club collega’s.   

Doe ons een plezier en bespaar ons ellenlange motivatiebrieven en cv’s: een korte schets van de 

juiste ervaring en potentie die je bezit en ziet in deze rol is meer dan voldoende. Die kun je sturen 

naar: werkenbij@cnb.nl . Vragen over deze rol kun je het beste stellen aan Joost van den Berg: 06 

106 328 19. Laat ons nieuwsgierig naar jou zijn!   
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