Genson Group is een samenwerkingsverband bestaande uit Genson Quality Plants, Genson Fresh Fruits &
Vegetables & Genson Technical Support. 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.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR:

MEEWERKEND VOORMANNEN M/V
VOOR DIVERSE LOCATIES IN SINT-OEDENRODE, SOMEREN, AARLE-RIXTEL EN ERP

Als meewerkend voorman ben je integer en objectief en moet je soms ook stevig in je schoenen kunnen staan. Je wordt in
jouw werkzaamheden ondersteunt door de (assistent) bedrijfsleider, die eindverantwoordelijk is voor de locatie. Samen
met collega voormannen ben jij degene die dagelijks in contact staat met de productiemedewerkers in de kas en op onze
buiten locaties. Jij bent voor ons daarom een belangrijke schakel tussen onze medewerkers en de bedrijfsleiders.
Jouw dag begint met de nodige voorbereidingen en inklokken van de medewerkers. Deze medewerkers zijn overwegend
afkomstig uit Oost-Europa. Jij verdeelt het werk met jouw team. Je werkt zelf ook actief met hen mee en zorgt ervoor dat
alles goed verloopt. Natuurlijk hoort het geven van goede begeleiding en instructies daar ook bij en let je er op dat er veilig
gewerkt wordt. We vinden het daarnaast belangrijk dat je meedenkt met het bedrijf. We zijn praktisch ingesteld en staan
altijd open voor goede ideeën om het werk beter en makkelijker te maken. Genson is een groeiend en dynamisch bedrijf,
waardoor geen enkele dag hetzelfde is.

Wij vragen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ervaring als meewerkend voorman in de (glas)tuinbouw óf ervaring als productiemedewerker en de wil om door te
groeien naar meewerkend voorman
Stressbestendigheid en flexibiliteit om in te springen op veranderingen
Plannen en organiseren gaat jou goed af
Goede communicatieve vaardigheden en inlevingsvermogen
MBO werk- en denkniveau
Beheersing van de Nederlandse taal. Spreekvaardigheid in Engels en/of Pools is een pre
Bereidheid tot het werken in de weekenden bij pieken
Computervaardigheden
Rijbewijs B

Wij bieden een:
•
•
•

Voltijd dienstverband
Marktconform salaris in overeenstemming met leeftijd en ervaring
Uitdagende baan in een sterk groeiend bedrijf met toekomstperspectief en ontwikkelingsmogelijkheden

Interesse?
Bij interesse kun je schriftelijk solliciteren bij Martijn Daams door je CV en motivatie te mailen naar:
martijndaams@genson.nl. Ook kun je bij hem meer inhoudelijke informatie opvragen over de functie en werkzaamheden:
06-51756679. Uiteraard kun je ook een bezoek brengen aan de website www.genson.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

