Wittenberg Gemüse GmbH en gelieerde bedrijven zijn gevestigd in
Lutherstadt Wittenberg, Sachsen-Anhalt. De bedrijven telen, verpakken en
verkopen glasgroenten. Voor de toekomstige ontwikkelingen in het zacht
fruit, zijn wij op zoek naar een:

Teeltverantwoordelijke zachtfruit
De teelt verantwoordelijke zachtfruit wordt verantwoordelijk voor de teelt van zachtfruit met name
aardbeien, frambozen en mogelijk bramen. Hiervoor wordt momenteel nieuwbouw voorbereid. Naast de
teelt word je betrokken in de ontwikkelingen en teelt strategie. Om je functie goed te kunnen vervullen is
een ruime ervaring in het zacht fruit vereist. Kortom een zeer uitdagende en afwisselende functie met
veel ontwikkelingsmogelijkheden.

Bedrijfscompetenties

Functie specifieke competenties

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Samenwerken
Kwaliteitsgerichtheid
Prestatiemotivatie
Resultaatgerichtheid

•

Luisteren
Coachen
Groepsgericht leiding geven
Mondeling en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
Delegeren, plannen en organiseren
Energie
Discipline en aandacht voor details

Wij vragen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Motivatie, passie, enthousiasme en ambitie om volledig te willen gaan voor deze functie
Ruim ervaring en kennis in het telen van zachtfruit
Beschikbaarheid in nader overleg te bepalen
Meer dan een 9 tot 5 mentaliteit
Bereidheid om zich voor een nader te bepalen periode te vestigen of permanent te vestigen in een straal
van 100 km nabij het bedrijf Wittenberg Gemüse GMBH in Duitsland (100 km van Berlijn)
Een MBO+ werk- en denkniveau
Vaardigheid in het werken met de computer en software zoals Word, Excel, Outlook
Een goede beheersing van de Nederlandse/Duitse taal in woord en geschrift (Engels/Pools is een pre)

Wij bieden een:
•
•
•

Voltijd dienstverband (minimaal 40-45 uur per week)
Marktconform salaris in overeenstemming met ervaring
Uitdagende baan in een sterk groeiend bedrijf met toekomstperspectief en ontwikkelingsmogelijkheden

Interesse?
Bij interesse kun je per direct schriftelijk solliciteren bij Marion van Gog: marion@vangogkwekerijen.nl. Voor
meer informatie over de functie en werkzaamheden, kun je eveneens terecht bij haar: 0493-313904. Graag
ontvangen wij je CV en motivatie. Uiteraard kun je ook www.wittenberg-gemuese.de bezoeken voor meer
informatie. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Wittenberg Gemüse GmbH: Tomaten mit Geschmack!

