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CAPArIS kWekerIJ
de Caparis kwekerij bestaat ruim 80 jaar en biedt mensen een veilige
en prettige werkomgeving. vanuit de moderne nieuwe kwekerij in
Opeinde gaan per jaar vele miljoenen Hedera’s de hele wereld over.

De kracht van Caparis ligt in de manier waarop we
onze mensen kansen bieden zich te ontwikkelen.
Wie kiest voor een samenwerking met Caparis, kiest
voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
U draagt bij aan de persoonlijke en beroepsmatige
ontwikkeling van mensen die niet direct de stap
naar de reguliere arbeidsmarkt kunnen maken.
Wij handelen vanuit kansen en mogelijkheden.
Wat vraagt de markt van ons en wat is er mogelijk
aan de menskant? Zo gaan bezieling en doelmatigheid mooi samen. En dat werkt voor iedereen!

Hedera
Caparis Kwekerij heeft vele tientallen rassen en kleuren Hedera’s in cultuur en is
toonaangevend bij de ontwikkeling van nieuwe rassen. De door Caparis Kwekerij
gekweekte Hedera’s vinden hun weg via de veiling naar het bedrijfsleven. In
menig huiskamer en tuin groeien onze Hedera’s verder. U kunt Caparis Kwekerij
o.a. inschakelen voor re-integratietrajecten en leer- en werktrajecten.
begeleiding
De begeleiding van onze werknemers is gesplitst in vakinhoudelijke en sociale
begeleiding. Werkleiding van Caparis zorgt voor de aansturing en begeleiding
van de werknemers bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Tegelijkertijd
begeleiden onze medewerkers van Caparis Ontwikkeling & Integratie de mensen
in hun persoonlijke ontwikkeling. Daarvoor stellen wij functionele, praktische en
sociale leerdoelen op, helemaal afgestemd op de persoon in kwestie.

‘Per jaar gaan vele
miljoenen Caparis-Hedera’s
de hele wereld over’

bedrijfsschool
Alle medewerkers die beginnen bij Caparis
Kwekerij gaan eerst naar de bedrijfsschool.
Leerprogramma’s op het gebied van kennis,
vaardigheden en houdingsactiviteiten zorgen
ervoor dat iedereen beschikt over de juiste kennis
en kunde om alle voorkomende werkzaamheden
op een verantwoorde wijze te verrichten.

Wilt u persoonlijk met ons kennismaken?
Wij gaan graag met u in gesprek om u een nog beter beeld te geven
van onze mogelijkheden.
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