
 
 
 

 
 
 

Kwekerij Moors is een leuk en professioneel familiebedrijf dat paprika’s teelt in Someren en Asten.  
Vanwege onze groeiende ambities zijn wij per direct op zoek naar een gemotiveerde: 

 
 

Bedrijfsleider 
 

Als bedrijfsleider maak je onderdeel uit van het leidinggevend kader en voer je strategisch beleid mee uit. Je bent 
verantwoordelijk voor mens en organisatie in de teelt van paprika’s op één of meerdere locaties. Je overlegt met de 
teeltspecialist om samen de werkzaamheden af te stemmen. Vervolgens stuur je teamleiders aan die op hun beurt 
de collega medewerkers begeleiden in de werkzaamheden. Jaarrond ben je bezig met: plannen, voorbereiden, leiding 
geven, coachen, motiveren, controleren en administreren. Je neemt initiatief, draagt zorg voor een open en prettige 
werksfeer en creëert een juiste communicatie en goede samenwerking. Als je interesse en en/of ervaring hebt in het 
aansturen van teelt en klimaat is dat een pré. Kortom een zeer uitdagende en afwisselende functie voor iemand die 
van aanpakken houdt.  
 
Functie specifieke competenties 

 Communicatief 

 Groepsgericht leiding geven 

 Plannen, organiseren en delegeren 

 Kwaliteitsgerichtheid 

 Resultaatgerichtheid 
 

 Flexibiliteit 

 Doorzettingsvermogen 

 Aandacht voor details 

 Stressbestendigheid 

 Geen 9-17 mentaliteit  
 

Wij vragen:  

 Motivatie, enthousiasme en ambitie  

 MBO diploma en/of MBO+/HBO werk- en denkniveau 

 Werkervaring in dezelfde en/of soortgelijke (agrarische) functie is een pré 

 Gezond boeren verstand en twee rechter handen 

 Affiniteit met groenteteelt onder glas, ervaring is een pré 

 Vaardigheid in het werken met MS Office en bedrijfsspecifieke teeltsystemen 

 Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift (Engels en Pools is een pré)  

 Spuitlicentie is een pré 

 Creativiteit en flexibiliteit om eenheid te creëren in een gemixt team van diverse leeftijden en culturen  
 

Wij bieden een: 

 Fulltime dienstverband en marktconform salaris  

 Uitdagende baan in een leuk en groeiend bedrijf met toekomstperspectief en ontwikkelingsmogelijkheden 
 
Interesse? 
Bij interesse kun je schriftelijk solliciteren t/m vrijdag 11 december bij Simone 
Rademakers door je CV en motivatie te mailen aan: simone@agricoach.nl. Je 
kunt bij Bas van Loon meer informatie opvragen over de functie en het bedrijf 
06-55305268 of een kijkje nemen op social media (@kwekerijmoors) of 
www.kwekerijmoors.nl. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt 
niet op prijs gesteld. 
 
 
 

       Wij geven kleur aan paprika! 
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