Ter Laak Orchids is een vooruitstrevend en innovatief familiebedrijf. Voor ons is het telen van
Phalaenopsis het mooiste wat er is. Dit willen wij naar de toekomst op het allerhoogste
niveau blijven doen. Naast topkwaliteit zetten wij daarom in op technische innovaties en
productontwikkeling. Altijd op duurzame wijze, want respect voor de mens en zijn omgeving
zit in ons karakter. De meest in het oog springende ontwikkeling hierin is de bouw van onze
nieuwe energiezuinige DaglichtKas (5 ha), welke we in de loop van 2018 in gebruik zullen
nemen. Mede hierdoor zijn wij in januari verkozen tot International Grower of the Year.
In onze twee kwekerijen in Wateringen kweken wij jaarlijks zo’n 6 miljoen
Phalaenopsisplanten voor tuincentra, bloemisten en retailers in heel Europa. Dit doen wij met
een enthousiast team van 185 medewerkers. Met elkaar leggen we de lat steeds een beetje
hoger. Onze producten gaan de markt in onder het kwaliteitsmerk Decorum; een
telersvereniging die staat voor topkwaliteit planten en bloemen in het hoge marktsegment.
Naast onze kwekerijen in Wateringen zijn wij in 2016 ook een productielocatie gestart in
Guatemala.
In verband met uitbreiding van ons team zijn wij voor onze locatie op Middenzwet 23 op zoek
naar een enthousiaste:

Teamleider uitzet- en oppotproces (fulltime)
Functie inhoud
• Instrueren, motiveren en coachen van de medewerkers om te komen tot een goede
capaciteitsbenutting, hoge arbeidsprestaties en goede kwaliteit van het product;
• Verantwoordelijk voor de registratie van noodzakelijk kengetallen, bijvoorbeeld
arbeidsprestaties en aantallen;
• Zorgdragen voor een maximale capaciteitsbenutting;
• Oplossen van storingen en het aandragen van oplossingen om de geautomatiseerde
processen te verbeteren;
• Mede uitvoeren van specifieke werkzaamheden die bij de betreffende disciplines horen,
zoals de verplaatsingsopdrachten van containers;
• Uitvoeren van structurele noodzakelijke onderhouds- en schoonmaaktaken i.v.m. de
levensduur van de automatisering en ook het preventief voorkomen van storingen.
Profiel
• Minimaal MBO werk- en denkniveau; bij voorkeur in een technische richting;
• Affiniteit met de glastuinbouw;
• Teamspeler met goede communicatieve vaardigheden;
• Oplossingsgericht, stressbestendig, gestructureerd en kwaliteitsbewust;
• Zelfstandige, leergierige en flexibele instelling;
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
• Bereid tot het draaien van storings- en weekenddiensten.
Wij bieden
• Een uitdagende, afwisselende en verantwoordelijke functie;
• Een informele werksfeer bij een internationaal, ambitieus en professioneel bedrijf;
• Passende salariëring, afhankelijk van opleiding en ervaring.
Heb je interesse? Mail jouw sollicitatie en CV naar vacature@orchidee.nl t.a.v. Esther
Hokke. Bezoek onze website www.orchidee.nl voor meer informatie.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!

