Bijlage 1: Voorbeeld vacaturetekst productiemanager met
teelttechnische capaciteiten
Kwekerij De Chrysant
Kwekerij De Chrysant heeft een sterke positie in de veredeling en vermeerdering
van chrysantenstekken. We combineren onze kennis van het product met onze
veredelingsdoelstellingen. Nationaal staan we bekend als een veredelaar die het
assortiment toegevoegde waarde geeft. Als bedrijf aan het begin van de keten
denken en doen we actief mee met alle partijen in het traject, tot aan de
consument. Kwekerij De Chrysant is een van de grootste bedrijven op het gebied
van chrysantenstekken in Nederland. We beschikken over acht locaties in het
Westland. Voor onze locatie in Groenstad zijn wij op zoek naar een:

Productiemanager m/v
Met teelttechnische capaciteiten (100%)
Functie-inhoud:
• Je bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die met teelt te maken hebben
• Je levert een bijdrage aan ontwikkelingen op het gebied van teeltverbetering
• Je bewaakt de kwaliteitseisen
• Je onderhoudt en legt nieuwe contacten in de markt
• Je stuurt een team van 35 medewerkers aan
• Je rapporteert aan de bedrijfsleiding
Functie-eisen:
• Een relevante opleiding op HBO-niveau
• Ruime praktische ervaring (5 jaar) in de chrysantenteelt
• Goede communicatieve eigenschappen
• Ondernemende capaciteiten
• Resultaatgericht werken
Wij bieden:
• Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO glastuinbouw
• Een uitdagende en verantwoordelijke functie bij een vooruitstrevend bedrijf
Inlichtingen:
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met de heer
Dijkstra, bedrijfsleider, telefoon 0123-456789.
Wanneer je niet voldoet aan alle gestelde eisen heeft het geen zin om te solliciteren
naar deze functie.
Solliciteren:
Schriftelijke sollicitaties voorzien van een cv en onder vermelding van
vacaturenummer 2005-01 op brief en enveloppe dienen uiterlijk 1 mei in het bezit te
zijn van de administratie van kwekerij De Chrysant, t.a.v. mevrouw W. de Koning,
Postbus 123, 5090 AD Groenstad.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

*) Dit document is met grote zorg samengesteld. Desondanks aanvaarden wij geen enkele
aansprakelijkheid die uit het gebruik van dit document zou kunnen voortvloeien.

