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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 wil haar 
technische dienst versterken met een: Teeltverantwoordelijke (m/v)

Na een grondige opleiding word je verantwoordelijk voor de 
productie van smaaktomaten op één van onze teeltlocaties.

Je stuurt de teelt via klimaat, watergift en bemesting.

Je regelt de teelttechnische kant van de gewasverzorging,
in overleg met het leidinggevend team voor arbeid.

Je analyseert klimaat-, gewas- en productiegegevens,
en evalueert het teeltverloop om de teeltstrategie in de 
toekomst te optimaliseren.

Je staat in voor de geïntegreerde gewasbescherming, Je plant 
gewasbeschermingshandelingen, zoals het uitzetten van nuttigen, 
plaatsen van vanglinten of -lampen, of lokale bespuitingen 
o.b.v. scoutdata.

Je organiseert het scouten van ziekten, plagen en nuttigen. En
analyseert deze gegevens.

Je leidt een team van 2-5 personen.

 

Kenmerken van de functie

Voltijds functie

Veelzijdige, verantwoordelijke en 
uitdagende functie

ervaring en kennis

Jong en dynamisch team

Opgeleid en ondersteund

Profiel

Je beschikt over een sterk analytisch
vermogen en oog voor detail

Je werkt in overleg, resultaatgericht, samen
om doelen te realiseren

Je hebt een passie voor het werken
met de natuur

Je zoekt actief naar optimalisaties en staat
open voor de evolutie op vlak van kennis
en technologie

Bachelor- of masterdiploma is een voordeel,
maar teeltervaring komt ook in aanmerking.

Solliciteren of meer weten?
Ben jij de geknipte persoon? 

-to                                      +je

Mail naar Tom Beyers
tom@denberk.be


