Denis-Plants breidt uit en zoekt hiervoor:

Verantwoordelijke ordervoorbereiding
vaste planten & helleborus (M/V/X)
Denis-Plants BV is een familiaal afhardingsbedrijf van weefselplanten,
gaande van de meest diverse kamerplanten tot vaste planten
Denis-Plants produceert afgeharde jongplanten uit in-vitro materiaal. Het uitgebreide
gamma bestaat uit zowel eigen variëteiten als variëteiten in opdracht (al dan niet
kwekersrechterlijk beschermd). Het startmateriaal wordt ingezet in het eigen labo en alle
jongplanten worden afgehard in het eigen serrebedrijf. Dit afharden wordt in het volste
vertrouwen behandeld. Wij garanderen kwaliteit, kwantiteit en continuïteit aan
marktconforme prijzen. Sinds begin 2018 is een nieuwe serre van 2ha in gebruik genomen
voor de opkweek van vaste planten. De forse groei van de laatste jaren en de verdere
groeiplannen kunnen daardoor verder gerealiseerd worden (www.denis-plants.com).

Taakbeschrijving
Je takenpakket houdt in dat, bij het krijgen van de verkooporders, je het team
coördineert, de planten controleert op kwaliteit en klaarmaakt voor transport.
Deze functie is in tandem met je collega die medeverantwoordelijk is voor de vaste
planten en de collega die verantwoordelijk is voor de kamerplanten.
Het takenpakket omvat tijdens het seizoen van de vaste planten (8 maanden in het jaar):
•

Het in goede banen leiden van alle verkooporders van de vaste planten

•

Het structureren en aansturen van het serreteam

•

In de serre planten partijen keuren en uitzoeken

•

Samenwerken met het verkoopsteam om de planning uit te werken

•

Controleren van de orders en het klaarmaken voor transport

Buiten het seizoen van de vaste planten:

•

All-round functie, medewerker in serre en labo

Jouw profiel
•

Je bent organisatorisch sterk ingesteld en ziet het breder plaatje.

•

Je bent sociaal vaardig.

•

Je hebt een uitvoerende functie en steekt dus graag de handen uit de mouwen.

•

Je zin voor verantwoordelijkheid is groot en je kan zelfstandig werken.

•

Je bent punctueel en ordelijk.

•

Je stelt je flexibel op qua werk en uren.

•

Groene vingers zijn een pluspunt. Alle plant specifieke kennis en informatica
toepassingen zullen op het bedrijf aangeleerd worden.

Aanbod en voordelen
•

Een voltijdse tewerkstelling binnen een groeiend en bloeiend familiaal bedrijf, met
ervaren en trouwe collega’s.

•

Een afwisselende en uitdagende functie die een grote mate van zelfstandigheid
toelaat.

•

Een vast contract en doorgroeimogelijkheden.

•

Wij bieden een marktconforme verloning, in combinatie met maaltijdcheques en
transportvergoeding.

Plaats tewerkstelling
Bochtenstraat 6
9080 Lochristi

Solliciteren
Schriftelijk met CV t.a.v. Andy Van den Broeck andy@denis-plants.com
www.denis-plants.com

