Teelt specialist
Ben jij op zoek naar een verantwoordelijke functie waar veel vrijheid en variatie in zit? Reageer dan
snel!
Functieomschrijving:
Je bent gedeeltelijk verantwoordelijk voor de teelt van een van de verschillende gewassen en je
groeit naar volledige teelt verantwoordelijkheid toe, dit doe je op de 16 ha grond die wij nu al
beschikken of op de 21 ha nieuwe grond. Enkele taken waar je aan moet denken zijn:

-

-

Bemesting, watergift, gewasbespuitingen, rijenspuit bedienen, bespuitingen van randen en
paden, grondbewerking, onderhoud machines, plantwerkzaamheden organiseren en
controleren, tractor rijden en werktuigen bedienen, registratie en verplaatsing van tunnels.
Je geeft leiding aan een groep medewerkers wanneer dat nodig is, afhankelijk van het
aanbod en het seizoen.
Je bent handig in kleine technische storingen en deze los je adequaat op.

In het seizoen (1 april-15 november) wordt er van je verwacht dat je ook buiten normale uren(08:0017:00) paraat staat. In het winterseizoen maak je minder uren en zijn onderhoud en
teeltwerkzaamheden de dagelijkse werkzaamheden. Je werkt nauw samen met de eigenaar en je
streeft ook naar perfecte kwaliteit en kwantiteit.

Functie-eisen:
-Oog voor kwaliteit
-Stressbestendig
-Technische kennis
-Positieve instelling
-Andere medewerkers kunnen motiveren en controleren
-Oplossing- en resultaatgericht denken
-Flexibele instelling
-Logistiek denkniveau
-Streven naar perfectie
-Trekker rijbewijs
-Spuitlicentie
-Streven naar perfectie
Locatie:
Breda
Arbeidsvoorwaarden:
De salarisindicatie voor deze functie is afhankelijk van opleiding en werkervaring en is marktconform.
Bedrijfsinformatie:
Van Aert Flowers is een zomerbloemenkwekerij van 16 ha. Op het bedrijf wordt een breed pakket

zomerbloemen en vaste planten geteeld. Door vervroegen en verlaten wordt een lange
aanvoerperiode gerealiseerd. Een gedeelte wordt in tunnels geteeld.
De afzet is gericht op vier Nederlandse veilingen en een in Duitsland.
Momenteel is er een nieuwe locatie bijgekocht op geringe afstand van 21 ha.

Sollicitatie procedure:
Is dit de vacature die bij u past? Stuur dan uw sollicitatie met CV, naar Corne van Aert,
contact@vanaertflowers.nl, of naar Achterste Rithweg 30, 4838ER Breda.

Aanvullende informatie:
www.vanaertflowers.nl
Fulltime
Jaarcontract, mogelijkheid tot vast dienstverband

