Jansen Hoeven, is een familiebedrijf dat al meer dan 50 jaar gespecialiseerd is in het telen van
losse tomaten. In dit dynamische glastuinbouwbedrijf wordt dagelijks met een veelzijdig team
gewerkt aan het produceren van de lekkerste tomaten.
Ter versterking van het team zijn wij op zoek naar:

Teelt Manager Tomaten
Teeltspecialist die deze verantwoordelijkheid ziet als uitdaging
(Full time)

Functieomschrijving
Optimaliseren van teeltresultaten
In deze zelfstandige en verantwoordelijke functie wordt het jouw uitdaging om de teeltprestaties
van dit uitgeruste bedrijf te continueren en te optimaliseren. Je verbetert bestaande processen
naar de laatste kennis en inzichten van de teelttechnieken. Je houdt je permanent op de hoogte
van de nieuwste ontwikkelingen op je vakgebied. Je verzorgt de klimaatregeling en
watermanagement en de bijbehorende registratie en administratie. Tevens ben je met het gewas
bezig om te kunnen beoordelen hoe het zich ontwikkelt zodat je op de juiste wijze kunt
anticiperen op veranderende klimaat- en teeltomstandigheden. Je werkt aan een succesvolle
geïntegreerde gewasbescherming onder andere door een betrouwbare biologische aanpak
waardoor je de gezondheid, weerbaarheid en productiviteit van het gewas weet te waarborgen.

Wij zoeken naar:
Minimaal HBO werk- en denkniveau
Voor deze functie is een uitstekende kennis van de teelt van gewas onder glas een vereiste. Je
weet de teelt theoretische kennis te vertalen naar de praktijk binnen het bedrijf. Je weet goed te
plannen en te organiseren. Uiteraard beschik je bij deze sleutelpositie over een groot
verantwoordelijkheidsgevoel en een flexibele werkinstelling

Wat bieden wij jou aan?
Uitdaging
Een uitdagende functie met een grote mate van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid in
een dynamisch organisatie. Hierin krijg je de mogelijkheid om jezelf persoonlijk verder te
ontwikkelen. Binnen Jansen Hoeven krijg je de vrijheid om op de hoogte te zijn van de nieuwste
ontwikkelingen op je vakgebied en het volgen van benodigde cursussen. Je salaris en
arbeidsvoorwaarden zijn conform aan jouw werkervaring en CAO Glastuinbouw.

Contactinformatie
Je kunt reageren door een bericht te sturen naar peter@jansenhoeven.nl. Peter Jansen
behandelt deze vacature. Voor telefonische informatie is hij bereikbaar op nummer:
0165-502314
Adres: Jansen Hoeven
Oude antwerpsepostbaan 82,
4741TL Hoeven

