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:

Teeltspecialist
(ervaren of junior)
Samen met onze ambitieuze teeltspecialisten Sander en Rob draag je er zorg voor dat de kwaliteit en productie van
paprika’s op een hoog niveau blijft. Als teeltspecialist wordt jouw kennis en enthousiasme gevraagd om de
teelttechniek steeds verder te verbeteren en door te ontwikkelen. Je houdt van verantwoordelijkheid nemen, hebt
de lat hoog liggen en houdt ervan om resultaten continue te verbeteren en successen te boeken. Je stemt de planning
en werkzaamheden af met de bedrijfsleider. Die gaat het werk met de mensen organiseren zodat jij je volledig kunt
focussen op de teelt. Als je nog weinig ervaring hebt maar wel enthousiast, leergierig en resultaatgericht bent, ook
dan nodigen we je van harte uit om kennis met ons te maken.

Functie specifieke competenties
 Plannen, organiseren en delegeren
 Kwaliteitsgerichtheid
 Resultaatgerichtheid





Doorzettingsvermogen
Aandacht voor details
Stressbestendigheid

Wij vragen:
 Motivatie, passie, enthousiasme en ambitie om volledig te willen gaan voor deze functie
 Een MBO diploma en een MBO+/HBO werk- en denkniveau
 Werkervaring in dezelfde en/of soortgelijke (agrarische) functie is een pré
 Gezond boeren verstand en twee rechter handen
 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)

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!

