Den Berk Délice is toonaangevend specialist in smaaktomaten van
topkwaliteit. Verspreid over 6 productielocaties telen en vermarkten
we tomaten met veel oog voor kwaliteit, partnerschap, flexibiliteit en
duurzaamheid. Voor en door mensen. Dagelijks werken we met een
gemotiveerd team van meer dan 400 mensen aan onze missie: De
consument 365 dagen per jaar laten genieten van een lekkere
smaaktomaat.

Bekijk onze bedrijfsfilm op
www.denberk-delice.be

Den Berk Délice blijft groeien! Ter ondersteuning van de organisatie in onze vestiging te Merksplas,
kijken je toekomstige collega’s er alvast naar uit om hun passie en fierheid te delen met jou als:

Productieleider Tomatenteelt (m/v)
Functie: Na een grondige opleiding sta je mee in voor de dagdagelijkse leiding op 1 van onze
productielocaties. In nauwe samenwerking met collega-leidinggevenden organiseer en stuur je diverse
teeltactiviteiten op het bedrijf, zoals het oogsten, snoeien, sorteren, dieven, … . Hierbij krijg je de
leiding over 20-40 personen, afhankelijk van het seizoen. Jouw taken:
•
•
•
•
•

het opleiden en opvolgen van nieuw en bestaand personeel,
het waken over de kwaliteit van het werk en de productiviteit van je medewerkers,
het opmaken en bijsturen van de arbeidsplanning,
het optimaliseren van onze arbeidsprocessen,
het aansturen van je assistenten, die jouw rechterhand zijn als meewerkend ploegbaas.

Daarnaast word je ook ingewijd in de aanwezige automatisatie, het energiegebeuren en de
teeltsturing, zodat je ook de afwezigheid van je collega’s mee kan opvangen.

Aanbod:
•
•
•

Voor deze voltijdse functie kom je terecht in een jong, dynamisch en collegiaal team, waar je
degelijk opgeleid en ondersteund wordt.
We staan garant voor een hechte teamsfeer en doorgroei- en opleidingskansen. Je krijgt een
veelzijdige en verantwoordelijke functie met voldoende uitdaging.
Bovenop een mooi verloningspakket, worden ook overuren bijkomend en correct vergoed.

Profiel: Praktijkervaring in land- of tuinbouw of een bachelor/master in bv. agro- en biotechnologie
zijn een sterk voordeel, maar in het verleden zijn ook mensen met een andere studieachtergrond bij
ons succesvol opgeleid en doorgegroeid. Drive, passie en teamspirit zijn daarentegen essentieel!
Word jij onze nieuwe collega? Stuur dan je kandidatuur naar solliciteren@goelen.be ter attentie van
Hanne Verbraeken. Voor meer info kan je ons tijdens de kantooruren contacteren op 014/61 57 87.

