
Verantwoordelijkheden:

Aanleggen en onderhouden van groenzones (bomen, gazon, 
bodembedekkers, struiken, planten, maaien, wieden, ...)

Rijden en werken met een kleine tractor, kniklader of hef-
truck.

Wegen, paden, bermen, houtkanten en grachten onderhou-
den.

Je gebruikt je kennis van planten om ze te verzorgen, zodat 
ze er steeds tip top uit zien.

Preventief en correctief basisonderhoud van machines en je 
uitrusting.

Het aansturen van een klein team bij het uitvoeren van ba-
sistaken. Je kan ook uitleggen aan je collega’s waarom taken 
belangrijk zijn.

Het motiveren en ondersteunen van de collega’s in je team.

Je stemt op regelmatige basis af met je verantwoordelijke 
en je collega’s.

Meewerken en ondersteunen van de technische dienst.

Solliciteren of meer weten?
Ben jij de geknipte persoon?

Mail naar: info@denberkdelice.be
Je kandidatuur wordt discreet behandeld en je kan rekenen op een persoonlijk antwoord
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Groendienst Merksplas

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 team versterken met 
een: Medewerker groendienst. 

Groendienst Merksplas

Voltijdse functie

Wat mag je van ons verwachten?

Gewaardeerde rol in een jong dynamisch team

Opleiding en ondersteuning

Veelzijdige, verantwoordelijke en uitdagende functie

Loon is afhankelijk van ervaring en kennis

Profiel:

Je hebt ervaring in het werken in groenonderhoud of 
hebt interesse om hier in bij te leren.

Je zal werken op 4 verschillende locaties op een 
steenworp van elkaar gelegen. Een rijbewijs BE en G 
is nodig. Of je bent bereid om het te behalen.

Je werkt graag buiten, ook als het weer wat minder 
is.

Je communiceert graag en vlot met collega’s. Je 
hebt geen schrik om opdrachten door te geven aan 
anderen.

Je haalt plezier uit werken met je handen en hebt 
graag dat alles piekfijn in orde is.


