
BE THE NEXT ONE 

  
 

Ben jij sociaal, communicatief sterk en wil je bij een toekomstgericht bedrijf 

werken? Pak dan NU je kans! Wegens uitbreiding van ons bedrijf zijn we 

voor onze nieuwe, hypermoderne kwekerij per direct op zoek naar een 

enthousiaste Manager Arbeid Kwekerij. 

 

Verantwoordelijkheden: 

Als Manager Arbeid Kwekerij ben je verantwoordelijk voor het organiseren, coördineren en 

leiden van de dagelijkse werkzaamheden en draag je actief bij aan het creëren en onderhouden 

van een plezierige werkomgeving. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het optimaliseren 

van bestaande bedrijfsprocessen en initieer je acties die leiden tot verbetering en vernieuwing.  

 

Plaats in de organisatie: 

Je geeft direct leiding aan ons vaste team, uitzendkrachten en scholieren. Je ontvangt leiding 

van- en rapporteert aan de Manager Kwekerij. 

 

Wat ga je doen? 

 Uitvoeren en bijsturen van de productie-, teelt- en personeelsplanning; 

 Contact onderhouden met uitzendbureaus betreffende nieuwe- en bestaande 

uitzendkrachten;  

 Medewerkers en uitzendkrachten instrueren, motiveren, begeleiden en controleren met 

betrekking tot de werkzaamheden en de kwaliteit; 

 De kwalitatieve- en kwantitatieve uitvoering van werkzaamheden bewaken met behulp  

van ons arbeidsregistratiesysteem en ingrijpen waar nodig;  

 Het voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken; 

 

Wie zoeken wij? 

 Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau; 

 Affiniteit met de glastuinbouw; 

 Je bent flexibel, oplossingsgericht en besluitvaardig; 

 Je bent stressbestendig, nauwkeurig en kwaliteitsgericht; 

 Communicatief vaardig en durft op te treden;  

 Je bent analytisch sterk en goed in het onderscheiden van hoofd- en bijzaken;  

 Een flinke dosis enthousiasme, weet draagvlak te creëren en stimuleert mensen beter 

te laten samenwerken en presteren. 

 

Wij bieden: 

Een uitdagende en zelfstandige functie in een enthousiast team, binnen een platte organisatie. 

Je krijgt goede begeleiding en volop de ruimte om je persoonlijk te ontwikkelen en mee te 

groeien met een dynamische, duurzame en innovatieve organisatie. Daarnaast krijg je een 

prima bijpassende beloning. 

 

Wie zijn wij? 

Duijvestijn Tomaten teelt al meer dan 50 jaar kwalitatief hoogwaardige en smaakvolle tomaten. 

Duurzaamheid en innovatie zijn voor ons belangrijke onderdelen van onze bedrijfsvoering. 

Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot een van de meest innovatieve en duurzame tomatenkwekers 

van Nederland. Werken bij Duijvestijn Tomaten betekent dan ook meewerken aan een 

gezondere wereld! 

 

Meer weten?  

Neem contact op met Daiva de Heus: daiva@duijvestijntomaten.nl, of solliciteer direct en stuur 

ons je CV en motivatie. We horen graag van je! 

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 

 

www.duijvestijntomaten.nl 

MANAGER ARBEID KWEKERIJ (FT) 
 


