Damsigt b.v. in Roosendaal, is samen met Gebr Valstar in Maasland een kwekerij die
gespecialiseerd is in de teelt van Calathea. Wij produceren, vermeerderen en veredelen
Calathea’s op een oppervlakte van 100.000m2 en zijn daarmee de grootste producent van
Europa. Met onze eigen beschermde soorten die we kweken in 7 verschillende potmaten
en in 21 verschillende variëteiten voorzien we de tuincentra, bloemisten, bouwmarkten,
supermarkten en groothandels in geheel Europa van onze producten. Ook verkopen wij
jonge planten, deze gaan de hele wereld over. Dit allen doen wij met een team van 45
medewerkers verdeeld over 2 vestigingen. Word jij onze nieuwe collega?

________________________________________________________
Wegens vertrek huidige aflevermanager op locatie Roosendaal is er een vacature ontstaan
en zoeken wij per direct een:

Aflevermanager
De werkzaamheden: je bent verantwoordelijk voor het afleveren van het eindproduct. Het aannemen en
behandelen van bestellingen. Het leiding geven aan de productiemedewerkers en je bent het aanspreekpunt
voor de chauffeurs. Het coördineren en controleren van de werkzaamheden m.b.t. planten schoonmaken,
inpakken en de planten veiling klaarmaken. Je hebt contact met de aflevermanager en de verkoop van de
andere locatie, je beheert en bewaakt de orderportefeuille en zorgt voor de afroep van verbruiksmaterialen.
In deze veelzijdige en uitdagende baan zorg je ervoor met een team van circa 15 medewerkers dat alle
planten netjes, correct en tijdig het bedrijf verlaten. Je legt direct verantwoording af aan de directie.

Uw profiel:
- Affiniteit met kamerplanten hebben is een pré
- Minimaal MBO werk- en denkniveau
- Goede beheersing van Nederlandse en bij voorkeur Engelse taal in woord en geschrift
- Goede communicatieve vaardigheden
- Een nauwkeurige, accurate en punctuele werkwijze hebben.
- je hebt aantoonbare organisatorische capaciteiten
- je bent stressbestendig
- je bent een team-player, toont initiatief met een proactieve houding
- Leeftijd: bij voorkeur 30 tot 50 jaar
- Minimaal 40 uur per week beschikbaar (Fulltime)
- Je bent handig met computers en beschikt over relevante computerervaring Windows, Word, Excel

Wij bieden:
-

Werken in gezellig team met uitstekende werksfeer
Goede arbeidsomstandigheden
Prima arbeidsvoorwaarden
Uitstekend salaris volgens tuinbouw CAO

Solliciteren:
Stuur uw schriftelijke sollicitatie met motivatie en cv naar:
Damsigt b.v.
Westelijke havendijk 33
4703 RA Roosendaal
email: info@gebrvalstar.nl
Website: www.gebrvalstar.nl

