Denis-Plants groeit verder, en zoekt hiervoor:
Teeltmedewerker (M/V)
Denis-Plants bvba is een familiaal afhardingsbedrijf van weefselplanten, gaande van de
meest diverse kamerplanten tot vaste planten.
Denis-Plants produceert afgeharde jongplanten uit in-vitro materiaal. Het uitgebreide gamma bestaat uit zowel
eigen variëteiten als variëteiten in opdracht ( al dan niet kwekersrechterlijk beschermd). Het startmateriaal wordt
ingezet in het eigen labo en alle jongplanten worden afgehard in het eigen serrebedrijf. Dit afharden wordt in het
volste vertrouwen behandeld. Wij garanderen kwaliteit, kwantiteit en continuïteit aan marktcomforme prijzen.
Sinds begin 2018 is een nieuwe afdeling van 2ha in gebruik genomen voor de opkweek van uitgangsmateriaal
van vaste planten. De forse groei van de laatste jaren en de verdere groeiplannen kunnen daardoor verder
gerealiseerd worden. (zie www.denis-plants.com)

Taakbeschrijving:
De afdeling van de vaste planten volg je zelf op. Je organiseert de ruimte en staat in voor teelttechnische
activiteiten: irrigatie van planten en toedienen van meststoffen, gewascontrole, snoeiwerk (met een maaimachine)
enz, ...
Je neemt actief deel aan het onderhoud en voert kleine reparaties uit aan en in de serre en neemt technische
interventies aan de cameragestuurde sorteerlijn voor je rekening.
Je beschikt over een rijbewijs B .

Jouw profiel:
Je bent liefst ervaren of hebt een opleiding tuinbouw .
Je hebt een uitvoerende functie en steekt dus graag de handen uit de mouwen.
Je hebt 'groene' vingers, een grote verantwoordelijkheidszin en kan zelfstandig werken.
Je hebt ook andere technische interesses.
Je rapporteert aan de productieverantwoordelijke.

Aanbod en voordelen:
Een voltijdse tewerkstelling binnen een groeiend en bloeiend familiaal bedrijf, met ervaren en trouwe collega’s.
Een afwisselende en uitdagende functie die een grote mate van zelfstandigheid toelaat.
Een vast contract met aangepast loon na interne opleiding.

Plaats tewerkstelling:
Bochtenstraat 6
9080 LOCHRISTI

Solliciteren kan via:
DENIS-PLANTS
Bochtenstraat 6
9080 LOCHRISTI
Tel 09 355 12 55
Schriftelijk met cv t.a.v. Andy Van den Broeck E-mail met cv t.a.v Andy Van den Broeck
Website: www.denis-plants.be

