
Wij zoeken voor ons team 
leidinggevenden een

Den Berk Délice - Berkelaar 10, 2330  Merksplas - info@denberk.be - +32 (0)14 40 72 40

Den Berk Délice
Den Berk Délice is toonaangevend specialist in smaaktomaten van topkwa-
liteit. Verspreid over 6 productielocaties teelt en vermarkt het tomaten met 
veel oog voor kwaliteit, partnerschap, flexibiliteit en duurzaamheid. Voor en 
door mensen. Dagelijks werkt een gemotiveerd team van meer dan 500 
mensen mee aan onze missie, de consument 365 dagen per jaar laten genie-
ten van een lekkere smaaktomaat. Den Berk Délice blijft groeien, en zoekt 
nog iemand die met dezelfde passie en fierheid mee de organisatie van onze 
nieuwe vestiging te Rijkevorsel ondersteunt: Leidinggevende arbeid (m/v)

Na een grondige opleiding word je medeverantwoordelijk voor de 
dagdagelijkse leiding op 1 van onze productielocaties. Binnen een 
team van leidinggevenden en teeltleiders, sta je in voor de organisa-
tie van diverse arbeidsactiviteiten op het bedrijf, zoals bvb oogsten, 
snoeien, sorteren, dieven, … . Hierbij krijg je de leiding over 20-40 

collega-leidinggevenden en de teeltleiders, en staat onder leiding van 
de manager arbeid. Je taken bestaan onder andere uit:

Het opleiden en opvolgen van nieuw en bestaand personeel, met 
ondersteuning van je assistenten. Als meewerkende ploegbaas zijn zij
jouw rechterhand. 

Het waken over de kwaliteit van het werk en de productiviteit van je 
medewerkers,

Het optimaliseren van onze arbeidsprocessen,

Het opmaken en bijsturen van de arbeidsplanning,

Kenmerken van de functie

Voltijds functie

Veelzijdige, verantwoordelijke en 
uitdagende functie

ervaring en kennis

Jong en dynamisch team

Opgeleid en ondersteund

Profiel

Je hebt een sterk organisatorisch inzicht en kan je 
taken zelfstandig invullen,

Je bent flexibel en correct, en een teamplayer,

Je bent kwaliteitsgericht en hebt voldoende oog voor 
detail,

Je zoekt actief naar optimalisaties,

Een bachelor- of masterdiploma is een voordeel, maar 
nuttige ervaring telt ook mee,

Solliciteren of meer weten?
Ben jij de geknipte persoon? 

Mail naar Frans De Nayer
frans@denberk.be
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