
 

 
 

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 orchideeën leveren wij jaarlijks wereldwijd miljoenen 

planten voor de opkweek tot snijbloem en potplant aan kwekers. Voor onze verspeenhal in Heemskerk zijn wij 

opzoek naar een assistent teamleider met een positieve mindset en die energie krijgt van andere mensen 

motiveren.  

 

ASSISTENT TEAMLEIDER VERSPEENAFDELING 

 

 

 

 

 
 

 

WAT BIEDEN WIJ 

•  Voltijd dienstverband (37,5 uur per week) met uitzicht op een vast contract. 

• Een marktconform salaris gebaseerd op werkervaring en kennis, plus een fietsplan. 

• Een gezond kwartaal wordt beloond met een vaste premie. 

• Informele multiculturele werkcultuur. 

FUNCTIE  

Het motiveren en aansturen van circa 70 productiemedewerkers op de werkvloer is een van de belangrijkste 

onderdelen van jouw functie. Je bent een belangrijke schakel tussen de teamleider en de werkvloer. Als 

‘rechterhand’ ben jij medeverantwoordelijk voor de voortgang en samenwerking binnen de verspeenafdeling op 

het gebied van veiligheid, welzijn, sfeer, kwaliteit, duurzaamheid, productiviteit en tevredenheid.  

 

WAT ZIJN JOUW TAKEN 

• Werkplanningen maken en administratieve werkzaamheden 

• Luisterend oor zijn voor de medewerkers. 

• Werkzaamheden voor medewerkers afwisselend maken/houden. 

• Meedenken en het doorvoeren van procesverbeteringen. 

 

WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU 

• Aantoonbare professionele ervaring binnen de agrarische sector. 

• Een afgeronde MBO opleiding. 

• Leidinggevende capaciteiten. Recente management of coaching trainingen is een pre. 

• Goed cijfermatig inzicht. 

• Je kunt omgaan met werkdruk en hebt een flexibele instelling. 

• Communiceren in het Nederlands en Engels is voor jou geen probleem. 

• Je bent proactief en hebt empathisch vermogen. 

BEN JE ENHOUSIAST GEWORDEN, OF WIL JE MEER WETEN?   

Neem contact met Ageeth van der Hoorn. Stuur uiterlijk 30 juli a.s. jouw motivatie en CV naar 

HR@floricultura.com. Het streven is om de procedure in augustus af te ronden. 
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