Trainee assistent bedrijfsleider (komkommerteelt)
Organisatieprofiel
Hortus in Futuro is onderdeel van de “Hortus Groep”. De Hortus Groep is actief in de glastuinbouwsector
rondom Maasbree. De Hortus Groep is een overkoepelende organisatie die zich richt op het kweken van
komkommers en zacht fruit (aardbeien en blauwe bessen).

Bedrijfscultuur
Hortus in Futuro is een hypermodern innovatief glastuinbouwbedrijf gelegen in het glastuinbouwgebied Siberië
te Maasbree. Op een oppervlakte van 10 hectare worden onder belichting aan de hogedraad komkommers
geteeld. Tevens is er een professionele sorteer, verpakking en logistieke afdeling.
Het team van Hortus in Futuro bestaat naast productiemedewerkers uit directieleden, stafleden en
teamleiders. Via korte lijnen kun je snel terecht bij alle collega’s. De informele cultuur in combinatie met de
‘hands-on’ mentaliteit zorgt ervoor dat snel schakelen mogelijk is.
Voor Hortus in Futuro zijn wij op zoek naar een gemotiveerde

Trainee assistent bedrijfsleider
Wat ga je doen?
Als trainee assistent bedrijfsleider zul je je dagelijks bezig houden met de aansturing, arbeidsplanning en
rapportage van de verschillende teams, die zich bezighouden met de dagelijkse werkzaamheden, zoals het blad
knippen, snoeien, clippen en oogsten. Verder zul je worden opgeleid om samen met de bedrijfsleider de teelt
te leiden, denk hierbij aan scouting, bemesting en gewasbescherming.

Wat zoeken wij?
Als je de volgende vragen met ‘ja’ kan beantwoorden dan ben je voor ons de ideale collega:
• Je hebt minimaal een MBO-4 werk en denk niveau en ervaring in de glastuinbouw.
• Je bent een gemotiveerde en enthousiaste persoon.
• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
• Je spreekt goed Engels.
• Je hebt leidinggevende capaciteiten.
• Je bent hands-on, je geeft zelf het goede voorbeeld.
• Je bent flexibel en vindt het geen probleem ook regelmatig op zaterdag enkele uren te werken.
• Je kunt boodschappen goed overbrengen op de medewerkers in je team.

Arbeidsvoorwaarden
•
•
•
•

Een zelfstandige fulltime baan met ontwikkelmogelijkheden in een toekomstgericht bedrijf.
Informele en hardwerkende bedrijfscultuur, waar ruimte is voor initiatief.
Salaris passend bij de functie gebaseerd op de CAO glastuinbouw en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Een afwisselende en uitdagende baan met uitzicht op een vast contract.

Is je interesse gewekt?
Voor meer informatie bel; 06-45342599 of bezoek onze website www.hortus-groep.nl.
Stuur je sollicitatiebrief met CV naar frank@hortus-groep.nl

