
DEN BERK DÉLICE 
Den Berk Délice is toonaangevend specialist in smaaktomaten van topkwaliteit. Verspreid over 5 productielocaties teelt en 
vermarkt het tomaten met veel oog voor kwaliteit, partnerschap, flexibiliteit en duurzaamheid. Voor en door mensen. Dage-
lijks werkt een gemotiveerd team van meer dan 500 mensen mee aan onze missie, de consument 365 dagen per jaar laten 
genieten van een lekkere smaaktomaat. 

Voor onze locatie in Noorderwijk zijn we op zoek naar iemand die met passie en fierheid de bedrijfsleiders ondersteunt:

Assistent Teelt en Biologie (m/v)
Functie
Na een grondige opleiding word je medeverantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie van een serre van 8ha.  Je vormt een 
hecht team met de bedrijfsleiders en ondersteunt hen met teelt gerelateerde en administratieve taken.

Je focus ligt in de eerste plaats op biologische gewasbescherming, scouten in de serre wordt jouw verantwoordelijkheid.  Als 
meewerkende ploegbaas stuur je een klein team aan bij het tellen van ‘witte vlieg’, ‘Tuta’ en andere plagen.  Met ondersteu-
ning van Biobest en de bedrijfsleiders zet je vangplaten en nuttige insecten in om deze plagen te bestrijden.

Administratieve opvolging van gewasbescherming en biologie behoort ook tot jouw takenpakket.  Onder meer gegevens over 
het scouten van ziekten en plagen en het inzetten van biologische gewasbeschermingsmiddelen volg je zeer nauwkeurig op.

Verder ondersteun je de bedrijfsleiders bij het nemen van stalen, gewasmetingen en registratie. 
Je draagt bij om samen met het team de lekkerste smaaktomaten te telen.

Profiel
• Je bent flexibel en correct;
• Je bent kwaliteitsgericht en hebt voldoende oog voor detail;
• Je hebt een sterk organisatorisch inzicht en kan je taken zelfstandig invullen;
• Een goede kennis van Excel is een must;
• Een bachelordiploma is een voordeel, maar nuttige ervaring telt ook mee;
• Je hebt affiniteit met land- of tuinbouw, en
• Ten slotte ben je een positief ingestelde teamplayer.

Aanbod
Voor deze voltijdse functie kom je terecht in een jong en dynamisch team, waar je degelijk opgeleid en ondersteund wordt. 
Je krijgt een veelzijdige en verantwoordelijke functie met voldoende uitdaging en dit binnen een enthousiaste omgeving. Het 
loon is marktconform en afhankelijk van je ervaring en kennis. Plaats van twerkstelling is Noorderwijk.

Interesse?
Ben jij de geknipte persoon? Stuur dan je motivatiebrief + cv naar jan@beirinckxbvba.be . Voor meer informatie kan je con-
tact opnemen op volgend nummer +32 (0)14 23 29 83.


