
 

 

DE PASSIE VAN FLORICULTURA  

Tropische planten zijn onze passie. Het bedrijf is al sinds 1933 specialist in veredelen en vermeerderen van 

tropische planten. Als marktleider in uitgangsmateriaal van verschillende soorten orchideeën leveren wij 

jaarlijks wereldwijd tientallen miljoenen planten voor de opkweek tot snijbloem en potplant aan kwekers. 

Het streven naar perfectie en het creëren van sterke, renderende en onderscheidende variëteiten voor onze 

klanten; dat drijft de mensen van Floricultura. 

 

VOOR IEDERE KLIMAATZONE EN ELKE TYPE KLANT  

Op onze vestigingen in Nederland, India, Brazilië, Taiwan en de Verenigde Staten realiseren wij een breed 

assortiment orchideeën en anthuriums voor iedere klimaatzone én voor elk type klant. Rendement voor de 

kweker, dat telt voor ons!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door doorgroei van de huidige teamleider in Heemskerk ontstaat nu de vacature van: 

 

TEAMLEIDER SORTEREN  
 

TEAM SORTEREN 

In de kas zetten wij naar het einde van het proces onze planten wijder omdat dit bijdraagt aan een hogere 

kwaliteit van de planten. Voor onze klanten is dit essentieel. Een team van 20 enthousiaste en betrokken 

medewerkers is hier dagelijks mee bezig en zorgt ervoor dat onze planten in optimale conditie de laatste 

weken goed kunnen groeien in onze kas. Je rapporteert aan de Manager Productie.  

 

FUNCTIE-INHOUD 

• Je geeft leiding aan de 20 medewerkers van het team Sorteren in de kas Heemskerk  

• Onder jouw regie worden planten gesorteerd in twee maten en wijder gezet van 72 naar 50 gaats 

• Je doet kwaliteitscontroles op product, procedures en protocollen 

• Je werkt continu aan het verbreden en verhogen van het kennisniveau van jouw medewerkers. Hierbij 

streven we naar uitwisselbaarheid binnen de teams op de locatie 

• Je maakt prestaties objectief en legt resultaten gestructureerd vast in rapportages  

• In samenwerking met teelt en de afleverploeg werk je aan hogere kwaliteit en aan minder uitval 

• Je bent verantwoordelijk voor het beoordelen en productie gereed scannen van partijen 

• Natuurlijk is de urenregistratie van jouw teamleden altijd up to date en sluitend 

• Omdat de werkplek wat verder in het proces en de kas zit, doe je extra je best om jouw team betrokken 

te houden bij elkaar en Floricultura 

  



 

 

WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU 

• Daadkrachtige en inspirerende persoonlijkheid, coachend leiderschap 

• Opbouwend kritisch, naar jezelf, jouw team en de omgeving 

• Nauwkeurig en objectief, maar niet bang om je handen uit de mouwen te steken 

• Open staan voor verandering 

• Minimale beschikbaarheid van 80% en flexibele inzet 

• Minimaal MBO werk- en denkniveau  

• Leidinggevende ervaring is een pré  

 

FLORICULTURA BIEDT 

• Een afwisselende en verantwoordelijke functie binnen een leuk team 

• Een marktconform salaris, mede afhankelijk van kennis en ervaring  

 

MEER WETEN EN REAGEREN? 

Meer informatie kan je krijgen bij Peter Romeijn, manager productie, p.romeijn@floricultura.com. Stuur 

uiterlijk 31 mei jouw motivatie en CV naar: pz@floricultura.com. Wij willen de procedure voor 10 juni 

afronden. 
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