
  

 
 

 

Drie werkgebieden, drie expertises, drie bedrijven die gezamenlijk hun krachten bundelen. 
Dat is de Beekenkamp groep. Een familiebedrijf bestaande uit Beekenkamp Plants - vegetables & 
ornamentals - , Beekenkamp Verpakkingen en Deliflor Chrysanten. 
 
Sinds de oprichting in 1951 is de groep uitgegroeid tot een bedrijf met 2600 medewerkers wereldwijd, 
een productie van meer dan 2 miljard jonge planten per jaar en een totaal areaal aan kassen van 90 
hectare. 

Beekenkamp Plants B.V. produceert op meerdere vestigingen in binnen- en buitenland een compleet 
scala jonge groenteplanten en uitgangsmateriaal voor tropische en bloeiende potplanten, vaste planten 
en perkgoed voor de professionele tuinbouw in Europa en daarbuiten. Kwaliteit van onze producten 
staat centraal.  
 
Voor onze siergewassenlocatie (Ornamentals) in Maasdijk zijn wij op zoek naar een:     

Teeltcoördinator Siergewassen 

Over de functie: 
In deze zelfstandige functie ben je eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitvoering en bewaking 
van de afgeleverde kwaliteit van de opkweek en teelttechniek m.b.t. siergewassen op de diverse 
locaties. Hiertoe signaleer je afwijkingen ten opzichte van de kwaliteitseisen, bewaak je de uniformiteit 
en bepaal je de te nemen (teelttechnische) maatregelen. Je stuurt de medewerkers teelttechniek en 
teeltspecialisten aan. Je blijft op de hoogte van nieuwe teelttechnische ontwikkelingen o.a. op het 
gebied van klimaat, meststoffen en gewasbescherming en vertaalt deze continu naar de praktijk. Je zet 
proeven op om de kwaliteit steeds verder te ontwikkelen, gevolgd door een duidelijke verslaglegging. 
Zowel intern als extern speel je een belangrijke rol op het gebied van teelttechnische ondersteuning en 
voorlichting. Je bent het aanspreekpunt voor de afdeling verkoop met betrekking tot de kwaliteit van de 
afgeleverde producten en hebt direct klantcontact. 
 
 
Over jou: 

• Je hebt minimaal een HBO-opleiding, met een HBO-werk- en/ of denkniveau, bent theoretisch 
goed onderlegd op het gebied van plantenteelt en -fysiologie en hebt enige jaren werkervaring in 
een soortgelijke teelttechnische functie.  

• Je hebt een goede kennis van klimaatregeling en gewasbescherming. 

• Verder ben je flexibel, praktisch, resultaatgericht en stressbestendig.   
 
Interesse? 
Heb jij interesse in deze uitdagende functie met veel ruimte voor initiatief, bij een professioneel en 
dynamisch bedrijf? Stuur ons dan je cv met motivatie naar HRm@beekenkamp.nl 
Wil je meer informatie over deze functie, bel dan naar onze afdeling HRM, telefoon 0174-526100  

Voor informatie kijk je op onze website www.beekenkamp.nl 
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