
Je verzamelt informatie over alles wat de planten nodig heb-
ben om te groeien: water, temperatuur, licht, bemesting, ...

Verantwoordelijkheden:

Samen met je team zorg je, als meewerkende ploegbaas, 
voor de groei van de tomaten.

Je denkt samen met je leidinggevende me na over teelt.

Je werkt mee aan teelt proeven om de beste tomaten te se-
lecteren.

Je verzamelt info in onze serre over de planten. Je telt de 
planten en kijkt mee of ze goed aan het groeien zijn.

Interesse in de job?

Stuur dan je CV en een korte motivatie 
naar jobs@denberkdelice.be

Je kandidatuur wordt discreet behandeld en je kan rekenen op een persoonlijk antwoord
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Assistent Teelt

Den Berk Délice

Den Berk Délice is toonaangevend specialist in smaaktomaten van 
topkwaliteit. Verspreid over 9 productie locaties, teelt en vermarkt 
het tomaten met veel oog voor kwaliteit, partnerschap, flexibiliteit 
en duurzaamheid. Voor en door mensen. Dagelijks werkt een ge-
motiveerd team van meer dan 700 mensen mee aan onze missie; 
de consument 365 dagen per jaar laten genieten van de lekkerste 
smaaktomaat.

Den Berk Délice blijft groeien en wil haar gemotiveerd team ver-
sterken met een: Assistent Teelt.

Als Assistent Teelt zorg je er voor dat onze tomaten goed 
groeien. Je wil er graag mee voor zorgen dat we de lekkerste 
tomaten kunnen oogsten. 

Assistent Teelt

Voltijdse functie als arbeider.

Wat mag je van ons verwachten?

Gewaardeerde rol in een jong, dynamisch team

Opleiding, coaching en ondersteuning

Gevarieerde uitdaging in een sterk groeiende  
onderneming

Aantrekkelijk loonpakket in lijn met je ervaring en 
kennis.

Profiel:

Je hebt kennis van planten, tomaten, teelt of wil hier 
graag over bijleren.

Je kan goed om met verschillende mensen.

Je spreekt Nederlands of je wil je hier in bijscholen.

Je hebt gevoel voor verantwoordelijkheid en oog 
voor detail. Want je wilt de beste tomaatjes laten 
groeien!


