
 
Genson Group is een samenwerkingsverband bestaande uit Genson Quality Plants, Genson Fresh Fruits & 

Vegetables, Genson Technical Support en Genson Human Resources. Wij zijn een internationale topspeler in  
de tuinbouwsector met focus op kwaliteit, duurzaamheid en continuïteit op het gebied van vermeerdering en 

opkweek van zachtfruit planten en de productie van aardbeien, frambozen en prei.  

 
 

VANWEGE GROEI EN PROFESSIONALISERING ZIJN WIJ VOOR ONZE LOCATIES  
AARLE-RIXTEL EN ERP PER DIRECT OP ZOEK NAAR EEN GEDREVEN: 

Teeltspecialist m/v 
 
 

Als teeltspecialist ben jij de expert die adviezen uitbrengt aan jouw leidinggevenden hoe 
het best per teelt gehandeld kan worden voor een optimale productie en productiekwaliteit. 
Dit baseer je op basis van analyses, jouw kennis en ervaring. Je instrueert en begeleidt 
daarnaast medewerkers ten aanzien van gebruik van diverse technieken en methoden t.a.v. 
teeltvoorbereiding, gewasverzorging en gewasondersteuning en oogstwerkzaamheden.  
Kortom een zeer uitdagende en afwisselende functie met veel ontwikkelingsmogelijkheden 
in een leuk team en sterk groeiend bedrijf. Kom jij ons versterken?  
 
Wij vragen: 
• Een goed analytisch vermogen 

• Adviesvaardigheden en makkelijk kennis kunnen overdragen 

• Zelfstandigheid en goed in plannen & organiseren 

• HBO werk- en denkniveau 

• Minimaal 2 jaar werkervaring in een vergelijkbare allround functie in de teelt / 
glastuinbouw 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift en Engels in woord 

• Ervaring met klimaatbeheersingssystemen en -installaties 

• Goede kennis van MS Office pakket 

• Rijbewijs B 
 
 
Wij bieden een: 
• Voltijd dienstverband  

• Marktconform salaris  

• Uitdagende baan in een sterk groeiend bedrijf met toekomstperspectief en  
ontwikkelingsmogelijkheden 

 
 
Interesse? 
Bij interesse kun je schriftelijk solliciteren bij Michelle Koot door je CV en motivatie te 
mailen naar: michellekoot@genson.nl. Voor meer inhoudelijke informatie over de functie en 
werkzaamheden kun je telefonisch contact opnemen via: 06-36440747. Uiteraard kun je 
ook een bezoek brengen aan de website www.genson.nl.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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