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

 
 

VANWEGE GROEI EN PROFESSIONALISERING ZIJN WIJ VOOR ONZE LOCATIES HANDEL, 
AARLE-RIXTEL/ERP EN SINT-OEDENRODE PER DIRECT OP ZOEK NAAR GEDREVEN: 

Bedrijfsleiders 
 
 

Als bedrijfsleider ben jij verantwoordelijk voor alles wat er op jouw locatie gebeurt. Je stuurt jouw 
medewerkers aan en hebt teamleider(s) in jouw team die jou daarbij ondersteunen. Ook adviseert de 
teeltspecialist jou ten aanzien van de gewassen en handelingen die uitgevoerd moeten worden.  
Naast de lange termijnplanning van de werkzaamheden en de dagelijkse aansturing, monitor je de 
werkprocessen en kwaliteit van het eindproduct dat naar de klant gaat. Je komt met voorstellen voor 
verbetering en voert de goedgekeurde plannen ook uit. Uiteraard komt er als bedrijfsleider ook een 
stuk administratie bij kijken en stel je rapportages op voor directie. Veiligheid op de werkvloer vinden 
wij erg belangrijk en dat is dan ook een van jouw verantwoordelijkheden als bedrijfsleider.  
 
Bij Genson werken veel internationale werknemers. Jouw team zal dan ook bestaan uit werknemers 
met diverse (culturele) achtergronden en zij spreken verschillende talen. Om goed met elkaar te 
kunnen samenwerken, vinden wij het belangrijk dat je als bedrijfsleider in ieder geval Nederlands en 
Engels spreekt. Verder staan we altijd open voor goede ideeën en moedigen we jou als bedrijfsleider 
aan om met nieuwe innovatieve ideeën te komen om het werk voor jou en jouw medewerkers beter 
en makkelijker te maken. 
 
Wij vragen wij van jou?  
• Minimaal 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie binnen de tuinbouwsector 

• Afgeronde hbo-opleiding binnen de agrarische sector 

• Je durft beslissingen te nemen 

• Je bent resultaatgericht 

• Je beschikt over een sterk analytisch vermogen 

• Plannen en organiseren gaat jou makkelijk af 

• Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift en je spreekt daarnaast ook Engels 

• Bereidheid om ook beschikbaar te zijn buiten kantoortijden en in het weekend wanneer nodig 
 
Wat hebben wij jou te bieden? 
• Voltijd dienstverband  

• Marktconform salaris  

• Uitdagende baan in een sterk groeiend bedrijf  

• Toekomstperspectief en ontwikkelingsmogelijkheden 
 
Interesse? 
Bij interesse kun je schriftelijk solliciteren bij Martijn Daams door je cv en motivatie te mailen naar: 
martijndaams@genson.nl. Voor meer inhoudelijke informatie over de functie en werkzaamheden 
kun je telefonisch contact opnemen via: 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. 


