
    Het Bezenhof teelt aardbeien en tomaten in Duffel. De 

aardbeien worden buiten op overkapte stellingen 

geteeld op een oppervlakte van 1,9ha. De tomaten 

binnen in een serre van 1,3 ha. Dankzij de verkoop in 

zijn automaten, is het Bezenhof een lokaal begrip. Het 

Bezenhof wil verder groeien, en breidt daarom uit met 

een extra productielocatie. Om deze groei waar te 

maken, zoekt het Bezenhof versterking: 

 

MEEWERKENDE PLOEGLEIDER (M/V) 
 

Functie 
Je wordt eerst ondergedompeld in de verschillende arbeidshandelingen die bij een tomaten- of 

aardbeienteelt horen. Na je opleiding word je in Duffel verantwoordelijk voor de arbeidsorganisatie. 

De grootte van je team is erg seizoensafhankelijk, in de zomer tot maximaal 25-30 mensen. Een greep 

uit je takenpakket: 

 Opleiden en opvolgen van (seizoens-)arbeiders. De kwaliteit van het geleverde werk, en de 

productiviteit van het team, zijn jouw verantwoordelijkheid 

 Het opmaken en bijsturen van de planning 

 Contact met de veiling in verband met te oogsten orders 

 Bijhorende personeelsadministratie: arbeidsregistratie, aanwezigheden, dimona-aangifte, …  

Daarnaast ben je vaak met je team mee aan het werk. Je bent 

het eerste aanspreekpunt en de rechterhand van de 

zaakvoerder. 

Profiel 

 Heel gemotiveerd 

 Je kan zelfstandig werken 

 Sociaalvaardig en een grote portie 

verantwoordelijkheidszin 

 Een bezige bij 

 Kennis, affiniteit of een opleiding in land- of tuinbouw 

(secundair of bachelorniveau) is een pro, maar geen 

must 

Ook starters komen in aanmerking. 

Aanbod 

Je komt terecht in een dynamisch familiebedrijf dat volop wil inzetten op groei en ontwikkeling. Vanuit 

een gevarieerde functie, draag je dagdagelijks bij aan de productie van een vers, lekker en gezond 

product. Het loon is marktconform en afhankelijk van je ervaring en kennis. 



Interesse? 

Ben jij de geknipte persoon? Stuur dan je motivatiebrief + cv naar info@bezenhof.be . Voor meer 

informatie over de functie kan je contact opnemen met Jan Bertels (0474 51 28 43). 
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