Teeltleider
(38 uur per week)

Boomkwekerij Hoekert en Eden’s Creations focussen zich op de veredeling en het kweken van Heide,
Hebe en Chamaecyparis voor de wereldwijde markt. Hierbij werkt zij samen met partners en agenten in Europa,
Noord-Amerika en Canada. Zij zorgen voor het doortesten, produceren en vermarkten. De kwekerij richt zich op
het telen van deze gewassen in exclusieve potmaten en productvormen. De planten worden geleverd aan
tuincentra, bouwmarkten en grootwinkelbedrijven door heel Europa.
Het team bestaat uit meer dan 40 betrokken medewerkers die dagelijks bijdragen aan de visie ‘duurzame
tuinplanten ontwikkelen en produceren die een bijdrage leveren aan mens en natuur’.
Ons bedrijf is een solide familieonderneming waar de kernwaarden ondernemerschap, innovatie en wijsheid
centraal staan.

Voor Boomkwekerij Hoekert zoeken wij een Teeltleider
Functieomschrijving
Als Teeltleider ben je eindverantwoordelijk voor de teelt van jonge planten tot eindproduct.
Wat ga je doen?
➢ Je bent verantwoordelijk voor het gehele teeltproces
➢ Begeleiden van de allround teeltmedewerkers op het gebied van:
o Beoordeling van de gewassen en zo nodig bijsturen in groei
o Het constateren van ziekten en plagen
o inzet van (biologische) gewasbeschermingsmiddelen
o Registraties op kwaliteitsgebied
➢ Opstellen van voedingsschema’s
➢ Opstellen en onderhouden van teeltprotocollen
➢ Werkelijke kwaliteit van het product toetsen o.b.v. onze basiskwaliteit en klantspecificaties
Dit zoeken wij in jou:
➢ Inbrengen van ideeën over innovatieve en duurzame teelttechnieken
➢ Je hebt HBO werk- en denkniveau
➢ Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring in de teelt
➢ Je beheerst de Duitse en Engelse taal
Zo sta je bekend:
➢ Passie voor alles wat groeit en bloeit
➢ Kwaliteitsgericht
➢ Communicatief vaardig
➢ Organiseren
➢ Zelfsturend
Wij bieden:
Een veelzijdige functie in een innovatief en solide familiebedrijf met een informele sfeer.
Je ontvangt een marktconform salaris en ontwikkelingsmogelijkheden.
Spreekt je dit aan?
Dan kijken wij uit naar jouw sollicitatie. Stuur deze brief met motivatie en CV naar José van den Broek
jose@hoekert.nl. Voor méér informatie: www.edens-creations.com en www.hoekert.nl

