
 
Genson Group jest to współpraca parnerska firm Genson Quality Plants, Genson Freh Fruits & Vegetables, Genson 
Technical Support i Genson Human Resources. Jesteśmy międzynarodowym sprzedawcą w sektorze ogrodniczym 
ze szczególnym naciskiem na jakość, trwałość i ciągłość w dziedzinie rozmnażania i uprawy roślin owocȯw 

miękkich oraz produkcji truskawek, malin i pora. 

 

W związku z rozrostem i profesjonalizacją firmy poszukujemy na lokacje w Sint 

Oedenorde, Someren, Aarle-Rixtel i Erp, osób na stanowisko: 

  

Brygadzista K/M 
 
 
Jako Brygadzista jesteś obiektywną i odpowiedzialną osobą i czasem musisz stać mocno na nogach. 
W pracy  wspiera Cię menager lokacji (lub jego asystent), który jest odpowiedzialny za daną lokację. 

Wraz z innymi brygadzistami jesteś osobą, która ma codzienny kontakt z pracownikami 
produkcyjnymi w szklarni i na naszych zewnętrznych lokacjach tj. pola i tunele. Jesteś ważnym 
ogniwem pomiędzy naszymi pracownikami, a menagerami lokacji.  
Twoj dzień rozpoczyna się od niezbędnych przygotowań i rejestracji pracowników. Pracownicy Ci 
pochodzą głównie z Europy Wschodniej. Następnie rozdzielasz pracę w swym zespole. Również 
aktywnie pracujesz z nim i zapewniasz by wszystkie prace były wykonywane płynnie. Udzielanie 
wskazówek i instruowanie pracowników jest częścią Twej funkcji oraz dbanie by pracowali oni 
bezpiecznie. Jesteśmy praktyczną firmą, otwartą na dobre pomysły naszych pracowników, dzięki 
którym praca może zyskać na jakości i stać się łatwiejsza. Genson jest rozwijającą i dynamiczną firmą, 
gdzie żadny tydzień nie jest taki sam. 
 

 
Poszukujemy: 
• Doświadczenie jako brygadzista  w ogrodnictwie/szklarni lub doświadczenie jako pracownik 

produkcyjny i chęć awansowanie na brygadzistę 

• Odporność na stres i elastyczność w reagowaniu na zmiany 

• Dobry zmysł planowania i organizowania 

• Dobre umiejętności komunikacyjne/empatia 

• Wykształcenie średnie lub wyższe 

• Opanowanie języka holenderskiego w stopniu dobrym. Języku angielski jest mile widziany 

• Gotowość do pracy w okresach szczytu w weekendy 

• Znajomość obsługi komputera 

• Prawo jazdy kategorii B 

 
 
Oferujemy: 
• Zatrudnienie na pełny etat 
• Wynagrodzenie zgodne z wiekiem i doświadczeniem 
• Praca w szybko rozwijającej się firmie z perspektywami na przyszłość i możliwościami rozwoju 

 

 
Zainteresowany(-a)? 
Jeśli jesteś zainteresowany(-a), możesz złożyć podanie na piśmie do Dominiki van Russel, wysyłając 
e-mailem swoje CV i motywację na adres: dominikavanrussel@genson.nl. Możesz także poprosić o 
bardziej szczegółowe informacje na temat stanowiska i działań pod numerem telefonu +31 
(0)683312450. Więcej informacji o naszej firmie można również znaleść na stronie internetowej 
www.genson.nl.   
 
 
 
 


