
Verantwoordelijkheden:

Je wordt medeverantwoordelijk voor de dagdagelijkse lei-
ding op 1 van onze productielocaties. Binnen een team van 
leidinggevenden en teeltverantwoordelijken, sta je in voor de 
organisatie van het oogsten van onze tomaten.

Je hebt de leiding over 20 à 40 personen en rapporteert zelf 
aan de manager arbeid. 

Je taken bestaan onder andere uit:
• het opleiden en opvolgen van nieuw en bestaand 

personeel, 
• het waken over de kwaliteit van het werk en de 

productiviteit van je medewerkers,
• het optimaliseren van onze arbeidsprocessen,
• het opmaken en bijsturen van de arbeidsplanning.

Je taken vul je in met ondersteuning van je assistenten. Als 
meewerkende ploegbaas zijn zij jouw rechterhand.

Daarnaast word je ook ingewijd in de aanwezige automatisa-
tie, het energiegebeuren en de teeltsturing, zodat je ook de 
afwezigheid van je collega’s mee kan opvangen.

Je hebt veel contact met onze dienst verkoop en kwaliteit. 
Je zorgt ervoor dat jouw team de doelstellingen rond
verkoop en kwaliteit haalt.

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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Teamleider Oogst

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
gemotiveerd 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, zoekt nog iemand die met
dezelfde passie en fierheid mee de organisatie ondersteunt:
Teamleider Oogst. 

Teamleider Oogst

Voltijdse functie

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 een sterk organisatorisch inzicht en kan je 
taken zelfstandig invullen.

Je bent kwaliteitsgericht en hebt voldoende oog voor 
detail.

Je bent flexibel en correct, en een echte teamplayer.

Zowel kandidaten met een hogere opleiding 
(bachelor/ master), als een sterke affiniteit met land- 
of tuinbouw of leidinggevende ervaring komen in 
anmerking.

Je zoekt actief naar optimalisaties.


