Manager Arbeid Kwekerij
Heb jij talent voor het maken van korte en lange termijnplanningen? Ben jij een kei in het
omgaan met mensen en ben je op zoek naar een uitdagende baan? Dan is de vacature van
Manager Arbeid bij Van Adrichem Kwekerijen echt iets voor jou!
Wat ga je doen?
Als Manager Arbeid ben je verantwoordelijk voor de arbeidsprestatie van een grote groep
medewerkers binnen de kassen. Deze mensen worden door jou aangestuurd, waarbij jij
wordt ondersteund door de teamleider binnen het bedrijf. Met behulp van jouw planning
worden de dagelijkse werkzaamheden in goede banen geleid.
Samen met de locatiemanager zet je de strategie uit voor het bedrijf, je bewaakt deze
strategie en je controleert de werkprestaties van alle medewerkers. Je bent
verantwoordelijk voor de optimalisatie van de bestaande bedrijfsprocessen en je staat open
om het bedrijf te helpen verbeteren en te vernieuwen.
Door een positieve uitstraling draag je actief bij aan het creëren en onderhouden van een
plezierige werkomgeving.
Wie ben jij?
Je stuurt graag mensen aan en je wordt blij van processen die helemaal op rolletjes lopen.
Als geen ander zie jij op welke punten werkwijzen verbeterd kunnen worden.
Verder beschik jij over:
• Een zelfstandige, kwaliteitsgerichte en hands on mentaliteit
• Ervaring met het aansturen van teams in de productie
• Werkervaring in een leidinggevende functie is een pré
• HBO werk- en denkniveau
• Een goede beheersing van de Nederlandse taal
• Kennis van Excel
Wat krijg je ervoor terug?
Je komt te werken bij de enige tomatenteler in Zeeuws-Vlaanderen. Dat is natuurlijk al
uniek! Onze locatie in Westdorpe is hypermodern en we groeien alleen maar verder. We zijn
trots op de fijne samenwerking tussen en binnen de teams, waardoor we met z’n allen een
mooi product op de markt kunnen zetten.
Het volgende kun je ook van ons verwachten:
• Salaris conform cao-glastuinbouw
• Bedrijfspensioenregeling
• 8,33% vakantiegeld
• 25,5 vakantiedagen
• De mogelijkheid om extra verlof op te bouwen
• Het kunnen uitbreiden van je taken binnen je eigen interessegebied

Direct solliciteren of meer weten?
Is deze functie jou op het lijf geschreven? Stuur dan je cv met motivatiebrief naar het
volgende emailadres: administratie@vanadrichemkwekerijen.nl . Wil je graag meer
informatie over de vacature? Bel dan met Loek van Adrichem, directeur Van Adrichem
Kwekerijen BV, via telefoonnummer 06-51228521.
Wie zijn wij?
Van Adrichem Kwekerijen is een tomatenkwekerij met locaties in Steenbergen (15 hectare)
en Westdorpe (20 hectare). Vanuit deze 2 locaties levert Van Adrichem Kwekerijen een
klasse 1 tomaat. Onze lekkere tomaten, met stevige bite, zijn het resultaat van ruim 65 jaar
ervaring en liefde voor het vak. Overgedragen van vader op zonen.
Je komt te werken op onze locatie in Westdorpe. Deze moderne kwekerij is in 2014
gebouwd en in 2016 verder uitgebreid. En we zijn voorlopig nog niet klaar! De plannen voor
verdere uitbreiding liggen er al. Wil je alvast meer over ons weten? Bezoek dan onze website
http://www.vanadrichemkwekerijen.nl/.

