
Je formuleert in samenspraak met het management doelen 
op vlak van arbeidskwaliteit en arbeidskost.

Verantwoordelijkheden:
Je bewaakt de dagdagelijkse arbeidsorganisatie.

Je ondersteunt je leidinggevenden om zich zo goed moge-
lijk te bekwamen in hun job, en stimuleert hen om hetzelf-
de te doen bij hun assistenten. 

Vanuit een helikopterview waak je over het realiseren van die 
doelen, en stuur je bij waar nodig

Je zorgt voor de juiste samenstellingen en taakverdeling bin-
nen je teams, op alle niveaus (leidinggevenden, assistenten, 
arbeiders).

Je streeft naar continue verbetering van processen.

Je zorgt ervoor da de arbeidsorganisatie steeds het alge-
meen belang van Den Berk Délice ondersteunt. Interesse in de job?

Stuur dan je CV en een korte motivatie 
naar Frans De Nayer via
frans@denberkdelice.be

Je beschikt over een diploma op bachelor- of mas-
terniveau. 

Je hebt bij voorkeur affiniteit met de land- en tuin-
bouwsector.

Je kandidatuur wordt discreet behandeld en je kan rekenen op een persoonlijk antwoord
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Coördinator arbeid

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 Coördinator arbeid.

Als coördinator neem je de verantwoordelijkheid op voor de ar-
beidsorganisatie over meerdere productlocaties.

Coördinator arbeid

Voltijdse functie

Wat mag je van ons verwachten?

Een gewaardeerde rol in een jong, dynamisch team

Opleiding, coaching en ondersteuning

Een gevarieerde uitdaging in een sterk groeiende 
onderneming

Een aantrekkelijk loonpakket in lijn met je ervaring 
en kennis

Profiel:
Je bent een echte people manager: coachen, delege-
ren en motiveren van collega’s zit in je bloed.

Vanuit je helikopterview zie je problemen van ver 
aankomen, en ga je proactief en oplossingsgericht te 
werk.

Je bent hands on, en het schrikt je niet af om onze 
arbeidshandelingen ook zelf onder de knie te krijgen.

Je hebt min 5 jaar ervaring in een leidinggevende 
functie.


