
 

 

Tropische planten zijn onze passie. Floricultura is sinds 1933 specialist in veredelen en vermeerderen van 

tropische planten. Als marktleider in uitgangsmateriaal van orchideeën en snelle groeier in de 

productgroepen Anthurium en Spathiphyllum, leveren wij jaarlijks wereldwijd tientallen miljoenen planten 

voor de opkweek tot snijbloem en potplant aan kwekers. Dit wordt gerealiseerd vanuit onze vestigingen in 

Nederland, India, Brazilië, Taiwan en de Verenigde Staten. 

 

Met Van der Voort Young Plants B.V hebben wij een duurzame en ambitieuze joint venture. Van der Voort 

Young Plants is toonaangevend in de veredeling, vermeerdering en opkweek van jonge planten en stekken 

van Spathiphyllum en pot Anthurium. Gezamenlijk werken wij aan deze productgroepen in een R&D / 

demokwekerij in Honselersdijk. Om die locatie de komende jaren verder te professionaliseren zoeken wij 

daar een organisatorisch sterke en verbindende 

 

LOCATIEVERANTWOORDELIJKE (FULL TIME) 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit een coachende en motiverende aanpak weet jij samen met een klein hecht team alle processen op 

deze demokwekerij te organiseren en uit te voeren. Je stuurt op doelstellingen met als eindresultaat een 

goed product binnen een veilige en kwalitatief hoogstaande locatie. En waar het natuurlijk leuk werken is! 

 

J OUW  WER KZ AAM HEDEN  

• Aansturing van het team waar je zelf het voorbeeld bent op uitvoering praktische werkzaamheden; 

• Optimale uitvoering van arbeidsplanning afgestemd op verantwoorde uren; 

• Bewaking van de voorraad beschikbare producten en goederen, zoals potgrond en verpakking; 

• Aanspreekpunt voor de dagelijkse handel en orderverwerking. 

• Zorg dragen voor een veilige en prettige werkomgeving. 

 

W AAR W ORDEN  WI J  ENT HOUSI AST  VAN  

• Je acteert minimaal op MBO+ werk- en denkniveau en hebt via gerichte opleidingen of praktijkervaring 

kennis van de branche; 

• Als teamspeler weet je mensen in te zetten op hun kracht; 

• Je hebt een sterk inzicht op planning en organisatie en tegelijkertijd een hands on instelling; 

• Affiniteit met en kennis van teelt zou prettig zijn; 

• Je bent zeer zelfstandig en hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel; 

• Goede kennis van Microsoft Office is een sterke pre. 

 

IN TERESSE?  

Ben jij de verbindende schakel die de demolocatie van nieuwe impulsen gaat voorzien? Mail dan je CV en 

motivatie naar aantrekkingskracht@ontwikkelwijzer.nl. Voor aanvullende informatie of vragen over deze 

functie, kun je rechtsreeks contact opnemen met Hugo Buitelaar, telefoon 06 1479 7000. 

https://www.vandervoort.com/
mailto:aantrekkingskracht@ontwikkelwijzer.nl

