Belgicactus is een familiebedrijf gevestigd te Westerlo en gespecialiseerd in het kweken en
verkopen van succulenten (wintervaste en niet-wintervaste vetplantjes) van hoge kwaliteit.
Ontstaan uit een hobby zijn ze op de dag van vandaag uitgegroeid tot een belangrijke
speler in de sector. Belgicactus kweekt het verschil en staat hierbij met de voeten op de
grond en met het hoofd in de wolken. Om tegemoet te komen aan de serieuze groei in
2018-2019 is dit vernieuwend familiebedrijf in Westerlo op zoek naar een nieuwe kracht!
ADMB HR Services specialiseert zich in het vinden van talenten voor een breed aantal
sectoren. Momenteel zijn wij voor onze klant Belgicactus op zoek naar een (m/v).

Hands-on medewerker sierteelt
Met leidinggevende skills
FUNCTIE
Je start met het onder de knie krijgen van de volledige business. Door middel van de hulp
van je collega leidinggevende en productieverantwoordelijke zal je stap voor stap alle
taken aangeleerd krijgen. Als je eenmaal alles onder de knie hebt, zal je samen met je
collega leidinggevende instaan voor :
•
•
•

Je start je dag met het geven van een briefing waardoor iedereen goed weet wat
er verwacht wordt.
Leiding geven: je stelt de werkplanning en verdeling op. Een goed inzicht in
workload en de nodige werkkrachten is hierdoor zeer belangrijk.
Je ontvangt de nieuwe mensen en coacht hen op correcte wijze. Ook het vaste
personeel volg je op en stuur je bij waar nodig.

PROFIEL
• Kennis tuinbouw of sterke affiniteit of passie voor groen is zeer belangrijk.
• Je hebt een hands-on mentaliteit en deinst er niet voor terug om samen met het
team de handen uit de mouwen te steken.
• Omgaan met mensen en deze aansturen ligt in jouw natuur.
• Door je gedrevenheid en sterk leervermogen spring je er bovenuit.
• Probleem oplossend denken komt voor jou steeds natuurlijk.
• Inzicht in techniek is aangewezen
• Je bent flexibel: je stelt je soepel op wat werkuren betreft en bent bereid mee in te
stappen in ons standby programma.
Belgicactus biedt je een uitdagende en afwisselende functie binnen een groeiend bedrijf
met alle ruimte voor zelfontplooiing. Je krijgt de kans om te werken in een bedrijf waar
werknemersparticipatie en samenhorigheidsgevoel primeren. Dit is je kans voor een functie
met veel verantwoordelijkheid en afwisseling waarbij je steeds in natuurlijk daglicht kan
werken temidden van alle groen.
Interesse? Stuur dan zo snel mogelijk jouw motivatiebrief met cv naar ADMB HR Services,
Maastrichtersteenweg 254, 3500 Hasselt, solliciteer via mail naar jobs@admb.be ter attentie
van Elke Houben of registreer je online via onze jobsite www.admb.jobs
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